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Lugu sellest, kuidas interdimensionaalne rass 

on kontrollinud maailma  juba aastatuhandeid – 

ning teeb seda praegugi 

 

DAVID ICKE 
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Käesolev raamat on pühendatud: 

 

Lauren ja Jocelyn Savage'ile nende suurepärase ja väsimatu töö eest 

selle nimel, et muuta www.davidicke.com maailma üheks suuremaks ja 

sagedamini külastatavaks koduleheküljeks. 

 

Royal Adamsile ning Linda Icke'ile selle eest, et nad on nii innukalt 

pühendunud võitlusele inimeste vabaduse eest, aga samuti nende 

igapäevaste jõupingutuste eest selle nimel, et see teave jõuaks võimalikult 

suure auditooriumini. 

 

John Wraggile ning Sam Mastersile, kes on mind nii palju aastaid 

toetanud ja kes on alati kohal, kui nad aidata saavad. 

 

Pamelale: tänan, et mind mõistsid - mõistsid vähemalt nii palju, kui see 

üldse võimalik on! 

 

Kõigile neile, kes on mind alates 1991. aastast abistanud ja toetanud. 

Palun ärge arvake, et minu vaikimise põhjuseks on tänulikkuse puudumine. 

Olen kindel, et mõistate: mind on vaid üks ning vajadus keskendada kogu 

oma aeg ja kõik jõupingutused sellele, mida on hetkel tarvis, jätab väga 

vähe aega kõikidega suhtlemiseks. Loodan, et teil kõigil läheb hästi. 



 iii 

"Naeruvääristamine on austusavaldus, mida keskpärasus osutab 

geniaalsusele." 

Anonüümne 

"Iga tõde läbib kolm astet. Esmalt naeruvääristatakse seda. Siis 

vaieldakse sellele ägedasti vastu. Lõpuks peetakse seda täiesti 

endastmõistetavaks." 

Schoepenhouer 

"Inimene komistab küll aeg-ajalt tõe otsa, aga harilikult ajab ta 

ennast püsti ning läheb oma teed." 

Winston Churchill 

"Inimesi on raske suunata, kui nad arvavad, et vastused on neile 

teada. Kui inimesed aga teavad, et nad neid ei tea, siis suudavad nad 

ise leida oma tee." 

Tao Te Ching 

 

"Elu võib võtta väga mitmesuguseid vorme. Vaadake ainult, kui palju 

vorme võib elu võtta juba ainuüksi sellel planeedil. Siin selles põõsas 

leidub putukaid, keda saab väga hõlpsasti pidada kivikeseks või 

kooretükiks - aga ainult niikaua, kuni üks neist teid nõelab. Elu ei 

pea koosnema ainult kahejalgsetest, kes kõnnivad, hingavad ja 

suitsetavad sigarit nagu meie. Olen öelnud seda enne ning kordan 

taas: universum on hiigelsuur võimaluste kamber, kus kõigele on 

antud võimalus ja õigus juhtuda; meil ei peaks olema kindlaid ja 

kivinenud teooriaid selle kohta, mismoodi täpselt elu peab välja 

nägema. Elu võib meid üllatada!" 

Credo Mutwa 

Sulu rahva ametlik ajaloolane oma raamatus "Song Of The Stars" 
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Elu väljaspool seebimulli 

 

Mõistmaks ning avaldamaks ka teistele seda, mis siin maailmas 

tegelikult sünnib, läheb teil tarvis kahte asja. Esiteks peate olema vaba 

igasugustest dogmaatiliste uskumuste süsteemidest. Teiseks ei tohi te 

hoolida vähimatki sellest, mida inimesed teist mõtlevad ja teie kohta 

räägivad - või vähemalt ei tohi te lasta sel kõigel mõjutada oma otsuseid. 

Ilma esimese punktita ei astu te ealeski nendesse veidratesse 

valdkondadesse, mis on vajalikud selleks, et mõista neid jõudusid, kes 

juhivad meie planeeti. Kui olete sattunud silmitsi informatsiooniga, mis 

purustab teie uskumuste süsteemi, siis hakkate redigeerima seda, mida olete 

avastanud, ning keeldute minemast sinna, kuhu see info teid viiks. Ilma 

teise punktita ei avalda te iialgi seda, mida leidsite, sest kardate neid 

tagajärgi, mida võib kaasa tuua teie sõprade, perekonna ja laiema üldsuse 

reaktsioon. 

Kohe hakkate lugema raamatut, mille kirjutas inimene, kes on valmis 

minema sinna, kuhu informatsioon teda iganes ka ei viiks, ning kes 1990. 

aastate algul saadud raskete ja ränkade kogemuste mõjul loobus 

muretsemast selle pärast, mida teised inimesed võivad temast mõelda. 

Niisiis olgem valmis astuma näiliselt veidrate ja pööraste mõtete ning 

dokumenteeritud tõestusainese maailma. Kui teil on oma uskumuste 

süsteem, mida tahate kaitsta, siis palun ärge hakake raiskama oma aega ega 

raha. See siin ei ole teie jaoks. Aga tegelikult ei ole see, mida kohe kuulete, 

sugugi mitte pöörane. See lihtsalt tundub hullumeelsusena, sest kõik see on 

nii erinev programmeeritud "normist". Pöörane ja hullumeelne - neid sõnu 

on läbi aegade ikka kasutatud selleks, et iseloomustada inimesi ja mõtteid, 

mis tegelikult pole mitte midagi muud kui erinevad. Erinev ei tähenda 

sedasama, mis vale. Väga paljud ideed, mida varem hukka mõisteti ning 

välja naerdi, on nüüd saanud osakeseks meie tavatarkusest. 

Algul naerdakse teid välja, seejärel mõistetakse hukka ning siis 

öeldakse: teadsime kogu aeg, et teil on õigus! 

See raamat on mõeldud tooma ühiste kaante vahele tõendid ja tausta 

selle kohta, et meie planeeti on maavälised, maasisesed ning 

interdimensionaalsed jõud suunanud juba aastatuhandeid ning teevad seda 

tänapäevalgi. Et seda eesmärki saavutada, olen ühendanud minu raamatus 

"The Biggest Secret" esitatud informatsiooni suure hulga uue ajaloolise 

ning tänapäevase teabega; sel moel on võimalik saada võimalikult selge pilt 
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neist jõududest, mis päevast päeva manipuleerivad inimrassi eludega ning 

juhivad neid. Kuid see raamat ei ole terve lugu, vaid ainult osake sellest. 

Leidub veel nii palju seda, mida on vaja teada. Need, kes on lugenud minu 

varasemaid teoseid, märkavad, kuidas neile juba varasemast ajast tuttav 

teave on läbi põimitud viimaste teadmiste ning uute arengutega; on väga 

oluline, et iga minu raamat oleks ühtne tervik, nii et ka uute lugejate 

käsutuses oleks kogu teave, mis on hädavajalik süžee jälgimiseks. Olen 

püüdnud hoida raamatut liiga keerukaks kasvamast, et teos oleks mõistetav 

ka neile miljarditele inimestele, kel varem ei ole olnud juurdepääsu 

niisugusele infole. Peenemaid detaile ning mitmesuguste omavahel 

seostuvate teemade allikaid leiate minu raamatutest "... And The Truth Shall 

Set You Free", "I Am Me, I Am Free" ning "The Biggest Secret". 

Palun ärge unustage, et see, mida te siit loete, on pelgalt informatsioon. 

Selle vastuvõtmine ei ole kohustuslik ning püüda teid midagi uskuma panna 

on tõepoolest viimane asi, mida ma üritan teha. See, mida te usute, on teie, 

aga mitte minu mure. Kas ma tean vastuseid kõikidele küsimustele? 

Loomulikult mitte. Tean ma  mõnesid neist? Otsustage ise. 

 

David Icke 

Ryde 

Wighti saar 1. jaanuar 2001 
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MAATRIKS 

Las ma ütlen sulle, miks sa siin oled. 

Sa oled siin sellepärast, et sa tead midagi. Sa ei oska seletada, mida 

sa tead, kuid sa tunned seda. Oled tundnud seda kogu oma elu. Seda, 

et maailmaga on midagi väga valesti. Sa ei tea, mis see on - aga see 

on olemas, see istub otsekui okas sinu teadvuses ning ajab sind 

hulluks. See tunne tõigi sind minu juurde. Tead sa, millest ma 

räägin? 

Maatriksist? 

Tahaksid sa teada, mis see on? Maatriks on igal pool. See on kõikjal 

meie ümber. Isegi praegu, siin toas. Sa näed seda, kui aknast välja 

vaatad või televiisori sisse lülitad. Tunned seda tööle ja kirikusse 

minnes ning makse makstes. See on maailm, millega on kinni seotud 

su silmad, et sa oleksid tõe ees pime. 

Missuguse tõe ees? 

Et sa oled ori, Neo. Sündisid ahelatesse nagu kõik teisedki. Sündisid 

vanglasse, mida sa ei näe, mida sa ei saa maitsta ega puudutada - 

vanglasse, mis aheldab sinu vaimu. Paraku ei ole mitte kellelegi 

võimalik selgeks teha, mis on Maatriks - seda pead ise nägema... 

...Üritan su vaimu vabastada, Neo. Kuid minu võimuses on sulle ust 

ainult näidata. Sellest läbi astuma pead sina ise. 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

 

Stseenid filmist "The Matrix" (Warner Brothers, 1999). Soovitan väga 

seda vaadata nagu järgmisigi filme: "They Live" (Alive Films, 1988), 

režissöör John Carpenter, "The Arrival 1" (Steelworks Films, 1988) ning 

"V: The Final Battle" (Warner Brothers Television,1984 ja Warner Home 

Video, 1995) 
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Väljakutse 

Don Juan, Mehhiko yaqui indiaanlaste manatark, räägib Carlos Castanedale 

järgmist: 

"Meie keskel on kiskja, kes tuli siia kosmose sügavustest ning võttis 

meie elu üle valitsemise enda kätesse. Inimesed on tema vangid. Kiskja on 

meie isand ja käskija. Ta on muutnud meid sõnakuulelikuks ning abituks. 

Kui tahame selle vastu protestida, surub ta meie protesti maha. Kui soovime 

iseseisvalt tegutseda, siis nõuab ta, et me seda ei teeks... Olen käinud kogu 

aeg nagu kass ümber palava pudru ning sulle vaid vihjamisi mõista andnud, 

et miski hoiab meid vangis. Ja vangis hoitakse meid tõepoolest! 

Muistse Mehhiko manatarkade jaoks oli see energeetiline fakt... Nad 

allutasid meid endale, sest nende jaoks oleme me söök; nad pitsitavad meid 

halastamatult, sest oleme nende toit. Täpselt nii, nagu meie kasvatame 

tibusid kanakuudis, kasvatavad kiskjad inimkuutides, humanero'des. 

Nõndaviisi on söök neile alati kättesaadav." 

"Ei, ei, ei, ei," /vastab Carlos./ "Don Juan, see on ju absurdne! See, 

mida sa räägid, on lihtsalt õudne. See lihtsalt ei saa tõsi olla - ei 

manatarkade, ei harilike inimeste ega ükskõik kelle jaoks." 

"Miks ei saa?" küsis don Juan rahulikult. "Miks ei saa? Kas sellepärast, 

et see ajab sind vihale? ... Aga sa polegi veel kõiki argumente kuulnud. 

Tahan apelleerida sinu analüütilisele mõistusele. Mõtle hetkeks järele ning 

ütle mulle, kuidas sa seletaksid vastuolu inseneri intelligentsi ja tema 

uskumuste süsteemi nõmeduse vahel - või tema vastuolulise käitumise 

tobeduse vahel. Manatargad usuvad, et need olid kiskjad, kes andsid meile 

meie uskumuste süsteemid, meie arusaama heast ja kurjast, meie 

ühiskondlikud normid. Need on nemad, kes süütavad meis lootusi ja ootusi, 

kes äratavad meis nägemuse edust või toovad meile läbikukkumise. Nad on 

asetanud meisse kadeduse, ahnuse ja argpükslikkuse. Kiskjad need ongi, kes 

muudavad meid enesega rahulolevaks, rutiinseks ning maniakaalselt 

egotsentriliseks." 

"Aga kuidas nad saavad seda teha, don Juan?" /küsis Carlos,/ olles 

miskipärast veelgi pahasem selle üle, mida /don Juan/ rääkis. "Kas nad siis 

sosistavad meile kõike seda kõrva, kui me parasjagu magame?" 

"Ei, nii nad seda nüüd küll ei tee. See on ju rumalus!" naeratas don 

Juan. "Nad tegutsevad sootuks tõhusamalt ning organiseeritumalt. Selleks, 

et oleksime ikka jätkuvalt piisavalt orjameelsed, alandlikud ja nõrgad, tegid 
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kiskjad hämmastavalt veidra käigu - hämmastavalt veidra loomulikult ainult 

lahingustrateegi vaatevinklist. Nende meelest, kes peavad selle manöövri 

läbi kannatama, oli kiskjate käik õudusttekitav. Nad andsid meile oma 

vaimu! Kas sa kuuled mind? Kiskjad annavad meile oma vaimu, mis 

muutub meie vaimuks. Kiskjate vaim on eriskummaline, vastuoluline, 

tusane ja pahur, seal valitseb hirm, et ta võidakse iga hetk avastada." 

"Ma tean, et ehkki sa ei ole kunagi nälga kannatanud, ... tunned sa siiski 

iha toidu järele; see ei ole midagi muud kui kiskja iha, kes kardab, et iga 

hetk võidakse ta manöövrile jälile saada ning toidu andmisest keelduda. 

Vaimu kaudu, mis on lõppude lõpuks siiski nende enda vaim, süstivad 

kiskjad inimeste ellu kõike seda, mis neile just iganes peaks sobima. Ning 

sel kombel tagavad nad endale teatava kindlustunde, mis aitab neil oma 

hirmu vaos hoida." 

"Muistsed Mehhiko manatargad kippusid jääma kimpu küsimusega, 

millal /kiskja/ Maale ilmus. Nad arutlesid nõnda: inimene pidi olema mingil 

hetkel olnud täiuslik olevus, keda iseloomustas lausa hämmastav taiplikkus 

ning sellised teadmiste imed, mida tänapäeval võib kohata vaid müütides ja 

legendides. Siis aga näis see kõik kuhugi haihtuvat ning praegu on inimene 

rahulik ja uimane. Tahan öelda, et meie vastas ei seisa mingi harilik kiskja. 

Ta on väga nutikas ning hästi organiseeritud. Kavakindlalt järgib ta 

süsteemi, kuidas meid kasutuks muuta. Inimene, kelle saatuseks oli olla 

imeline olend, ei ole enam imeline. Ta on tavaline lihatükk." 

"Inimesele ei ole enam jäänud muid unistusi kui vaid looma unistused, 

keda kasvatatakse selleks, et temast lõpuks liha saada: labasuseni kulunud, 

harjumuslikult tavapärased ning nõdraarulised." 

Castaneda, 1998 
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SALAPLAAN 

Palju aastatuhandeid tagasi, "eelajaloolistel aegadel", paiknes Vaikses 

ookeanis kõrgestiarenenud tsivilisatsioon, mis sai tuntuks Lemuuria ehk Mu 

nime all. Need ning teised rahvad panid Atlandi ookeanis laiunud 

kontinendil aluse veel teiselegi suurele kultuurile, mida tunneme Atlantise 

nime all. 

Teadmised, mis võimaldasid rajada need arenenud ühiskonnad, 

teadmised, millele tuginedes püstitati fantastilisi ja kummastavaid iidseid 

ehitisi nagu Suur Püramiid ja palju teisi hämmastavaid rajatisi kõikjal 

maailmas, olid pärit tähtedelt - paljudelt väga erinevatelt 

kosmosetulnukatelt. Mõned neist olid pikka kasvu ja siniste silmadega, 

teised aga meenutasid roomajaid (Illustratsioonide osas näete, kuidas 

kunstnikud on neid olevusi kujutanud). Need ning veel paljud teisedki 

kosmosetulnukad saabusid Maale Orioni, Draakoni ja Lüüra tähtkujust ning 

Andromeeda udukogust, kuid samuti Plejaadide, Siiriuse, Veega, 

Arktuuruse ja Aldebarani süsteemist ning mujaltki. Austraalia aborigeenid, 

Aafrika hõimud, babüloonlased ning Lõuna-Ameerika indiaanlased on vaid 

mõned neist paljudest erinevatest rahvastest, kes väidavad, et kunagi väga 

ammu olid nad nende tähesüsteemidega seotud. Roomajad ehk reptiloidid 

on pikka kasvu, enamjaolt humanoidne rass; neil on mao silmad ja nahk 

ning nad on suguluses klassikaliste "hallidega", kellel on suured mustad 

"silmad"; niisugused "silmad" on saanud lausa kosmosetulnukate 

sümboliks. Tihtipeale lõid need erinevad tulnukaterühmad omavahel 

ülemvõimu pärast ägedaid heitlusi, mis on müütidest tuntud kui "jumalate 

sõjad". Maa inimesed pidasid neid tehnoloogiliselt väga arenenud olendeid 

jumalateks, sest suutsid ju tulnukad oma tehnoloogilisi teadmisi ning 

lennumasinaid kasutades korda saata palju niisugust, mida võis vabalt 

arvata imetegudeks. Muide - need, kes ei suuda uskuda, et "intelligentsetel" 

eluvormidel ja humanoididel võib olla reptiili kuju, võiksid meenutada 

kosmoloogi Carl Sagani sõnu: "DNA võimalike kombinatsioonide 

(füüsiliste vormide) hulk ületab aatomite koguarvu terves universumis." Kui 

võtta arvesse Sagani sõnu ning seda, kui palju leidub juba ainuüksi Maal 

erinevaid roomajaid, siis oleks veelgi hämmastavam, kui humanoidseid ning 

kõrge intellektiga reptiloide  ei oleks olemas. 

Need "jumalad" astusid vahekorda nii üksteisega kui ka primitiivsemate 

Maa inimestega; sellisest sugulisest läbikäimisest vestavad loendamatud 

muistsed pärimused. Tulnukad olidki need Jumalate Pojad, kes astusid 

vahekorda inimeste tütardega , pannes nii aluse hübriidrassile ehk 



 x 

nefilimidele, nagu seda on kirjeldatud Vanas Testamendis, Esimeses 

Moosese raamatus. Kõige olulisemad oli sugulised vahekorrad reptiloidide 

ning heledajuukselise ja siniste silmadega põhjatõugu rassi vahel (mõlemad 

olid tulnukad), kui nende kahe erineva rassi mõned fraktsioonid omavahel 

liitu astusid. Too liit pani aluse aarialastele ehk "õilsale" rassile - natside 

"härrasrassile" See kujutab endast põhjatõugu rassi ning roomajate DNA 

(geneetiline kood, mis määrab ära füüsilised karakteristikud) segu ning nagu 

kinnitavad muistsed allikad, olid just needsamad "kuninglikud" vereliinid 

ehk reptiloidide ja põhjatõugu rassi hübriidid need, kellele anti kuninglik 

võim valitseda juba tuhandeid aastaid enne seda, kui sai alguse "üldiselt 

tuntud" ajalugu. Need olid kuningad ja kuningannad, kes kuulutasid, et neile 

kuulub "jumalik õigus" valitseda nende vereliini tõttu - jumalate vereliini 

tõttu. Egiptuses, Sumeris ja Induse jõe orus oli nende iidsete kuninglike 

suguvõsade esindajatel valge nahk ning sageli sinised silmadki, ent need, 

kes teadsid nende hübriidset põlvnemist, kutsusid neid draakonikuningateks 

või maokuningateks. 

Maad vapustanud kohutav kataklüsm hävitas Lemuuria umbkaudu 11 

500 kuni 12 000 aastat tagasi. Järgnevate aastatuhandete jooksul tabas sama 

saatus järk-järgult ka Atlantist. Sellega seostuvad üldlevinud lood suurest 

veeuputusest. Kui Atlantis oli veelgi koletuslikemate geoloogiliste 

vapustuste tulemusena ookeani vajunud, alustasid vereliinid ning nende 

"jumalad" umbes 4 000 aastat eKr. uuesti Lähis- ja Kesk-Idas; nende 

impeerium paiknes Sumeris (praeguses Iraagis), Eufrati ja Tigrise jõe vahel. 

Ametlik "ajalugu" kinnitab, et Sumer oli inimkonna "tsivilisatsiooni 

hälliks", ent tegelikult oli Sumer vaid uus algus, mis järgnes Atlantise 

hukkumisele. Tulnukate-inimeste vereliinide eostamine jätkus - nagu seegi, 

et kõige puhtamatele neist ehk siis reptiloidide ja põhjatõugu rassi 

hübriididele anti kuninglik ning administratiivne võim Sumeris, Egiptuses, 

Babüloonias ja Induse orus elavate inimeste üle, Sumeri impeeriumi 

laienedes aga veel palju kaugemalgi. Samasugune  uute vereliinide 

eostamine leidis aset ka maailma teistes osades, nagu näiteks Põhja- ja 

Lõuna-Ameerikas ning Hiinas, kuid Kesk-Ida piirkond oli erinevatele 

tulnukarühmadele kõige tähtsam (vähemalt sellel ajal). Nende gruppide seas 

olid juhtpositsioonil reptiloidid ehk "madude rass". 

Tuhandeid aastaid kestis nende rahvaste väljaränne Lähis- ja Kesk-

Idast Euroopasse ning Sumeri, Egiptuse jne. "kuninglikest" vereliinidest 

said Suurbritannia, Iirimaa ja mandri-Euroopa riikide, eeskätt Prantsusmaa 

ning Saksamaa kuninglikud ja aristokraatlikud suguvõsad. Kõikjal, kuhu 

iganes nad ka ei läinud, astusid need "kuninglikud" liinid etteplaneeritud 

abielude ja salajaste vahekordade kaudu omavahel pidevalt vahekorda. 

Sama võib täheldada kuninglike perekondade juures tänapäevalgi, sest 

nende sihiks on alal hoida teatud kindlat geneetilist koodi, mida on vajaduse 
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korral võimalik kiiresti lahjendada, abielludes oma hübriidringist 

väljapoole. Need vereliinid manipuleerivad inimkonnaga Illuminaatide 

salaseltside võrgu kaudu ning aastatuhandete eest oli selle võrgu üheks 

keskuseks Babüloonia, mis samuti paiknes Sumeri aladel. Seejärel viis 

Illuminaatide võrk oma keskuse üle Rooma - ja samasse aega langeb 

Rooma impeeriumi tekkimine ning rooma-katoliku kiriku ehk institueeritud 

kristluse väljakujunemine. Kui Rooma impeerium lagunes, liikus keskus 

edasi Põhja-Euroopasse ning asus mõnda aega Madalmaades, Amsterdamis. 

See oli siis, kui hollandlased hakkasid oma Ida-India Kompanii kaudu oma 

impeeriumi rajama ja koloniseerisid Lõuna-Aafrika. 1688. aastal tungis üks 

neist hübriidsetest vereliinidest, Oranje Willem Hollandist Inglismaale ning 

tõusis 1689. aastal William III nime all Briti troonile. William valitses koos 

kuninganna Mary'ga, pärast viimase surma 1694. aastal aga üksinda. Just 

siis viisidki Illuminaadid oma peakorteri üle Londonisse. Mis järgnes, oli 

teadagi tohutu suur Briti impeerium. 

Briti impeeriumi ja teiste Euroopa impeeriumide väga ulatuslik 

laienemine kõikjale kogu maailmas kandis need nefilimide hübriidsed 

vereliinid igale kontinendile, kaasa arvatud Põhja-Ameerikasse, mis 

tänapäeval on eriti tähtis. Kui need Euroopa impeeriumid hakkasid 

maailmaareenilt taanduma ning kokku varisema, eriti 20. sajandil, siis näis, 

et need maad (nagu Põhja- ja Lõuna-Ameerika, Aafrika ning Austraalia) 

olid saavutanud "sõltumatuse". Tegelikult aga vahetasid nefilimide 

vereliinid ning Illuminaadid lihtsalt varjamatu kontrolli märksa tõhusama 

varjatud kontrolli vastu. Kui need impeeriumid oma kunagistelt asumaadelt 

näiliselt tagasi tõmbusid, jätsid nad sinna, kaasa arvatud Ameerika 

Ühendriikidesse, maha vereliinid ning salaühingute võrgu, mille kaudu need 

vereliinid tegutsevad. Neist aegadest peale on nad lakkamatult kontrollinud 

sündmusi oma endistes kolooniates; see on osa pika aja peale planeeritud 

salaplaanist, mille eesmärk on täielik tsentraliseeritud kontroll kogu 

planeedi üle, mida teostatakse ühtse maailmavalitsuse, tsentraliseeritud 

panga, valuuta ja sõjaväe ning mikrokiibistatud ja globaalse arvutiga 

ühendatud inimkonna kaudu. Just see valitsemisstruktuur on praegu meie 

ees. 

Vereliinid, mis kontrollivad maailma ja meie elu tänapäeval, on 

needsamad vereliinid, mis valitsesid Lemuurias, Atlantises, Sumeris, 

Egiptuses, Babüloonias, Rooma impeeriumis ning Briti ja Euroopa 

impeeriumides. Nad on Ameerika Ühendriikide presidendid, peaministrid, 

juhtivad pangandus- ja äriperekonnad, meediamogulid ning need, kelle käes 

on kontroll sõjaväe üle. Tuhandeid aastaid on meie üle valitsenud nefilimid, 

üks ja seesama maavälist või maapealset päritolu, ennast taastootev 

hübriidide rass ning nende salaplaani teostumise käigus on nüüd kätte 

jõudnud otsustava tähtsusega hetk: 



 xii 

 

Hetk, mil meie, inimesed, kas teeme sellele varjatud 

diktatuurile lõpu - või leiame üsna pea, et elame globaalses 

fašistlikus riigis. 

 

See oli lühikokkuvõte sellest, mis on juhtunud ning mis praegugi 

sünnib. Nüüd teile vaagimiseks üksikasjalik tõestusaines... 
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Mitte keegi ei ole sedavõrd orjastatud kui need, kes ekslikult arvavad, et 

nad on vabad. 

Goethe 

 

Kui mõned üksikud inimesed soovivad kontrollida ja juhtida enamikku 

inimkonnast, siis peavad selleks olema paika pandud teatud kindlad 

võtmestruktuurid. Ükskõik, kas soovite manipuleerida üksikisiku, 

perekonna, hõimu, linna, riigi, kontinendi või koguni planeediga, on 

võtmestruktuurid ikka ühed ja samad. 

Esmalt tuleb kehtestada "normid": õige - vale, võimalik - võimatu, 

arukas - arutu, hea - halb. Enamik inimesi juhindub neist normidest ilma 

mingeid küsimusi esitamata, sest nad elavad nö. mää-mää mentaliteedi 

järgi, mis on valitsenud inimkonna kollektiivset teadvust vähemalt 

aastatuhandeid. Teiseks tuleb neil vähestel, kes astuvad kehtestatud 

"normide" vastu välja, muuta elu väga kibedaks. Kõige mõjusam viis 

selleks on kuulutada kuriteoks see, kui keegi söandab teistest erineda. Need, 

kes mängivad teiste reeglite järgi või kuulutavad teistsuguseid vaateid, 

teistsugust versiooni "tõest" ja elukorraldusest, osutuvad siis inimkarja 

mustadeks lammasteks. Inimkari on juba viidud selleni, et ta võtab 

kehtestatud norme kui reaalsust ning irvitab oma ülbuses ja teadmatuses 

nende üle, kelle arusaam elust on teistsugune, või siis mõistab neid hukka. 

See sunnib kohanduma ning toimib kui hoiatus teistele, kes samuti 

mõtlevad karjast lahku lüüa. Üks jaapani vanasõna hoiatab: Ära ole nael, 

mis ulatub teistest kõrgemale - niisugune nael on esimene, mis saab 

haamriga pihta. 
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See loob põhieelduse mõne üksiku indiviidi kontrolliks paljude üle ehk 

siis olukorra, kus massid ohjeldavad end ise ning valvavad selle järele, et 

mitte keegi lubatud piiridest üle ei astuks. Iga lammas muutub ülejäänud 

karja jaoks lambakoeraks. See oleks otsekui vangi põgenemiskatse, mille 

puhul kongikaaslased püüavad pagejat takistada. Kui see juhtuks, ütleksime, 

et vangid on peast segi - kuidas saab nõnda toimida? Aga inimesed teevad 

üksteisele iga päev täpselt sedasama, nõudes igaühelt kohandumist 

normidega, mida nemad ise pimesi järgivad. See ei ole midagi muud kui 

psühholoogiline fašism - mõttemaailma politsei, kelle agendid on igas 

kodus, kõikjal. Agendid, kes on läbi teinud nii põhjaliku ajupesu, et enamus 

neist koguni ei tea, kes nad tegelikult on: inimvaimu valvurid, kellele nende 

töö eest isegi palka ei maksta. Kuulen, kuidas nad kinnitavad: "Teen vaid 

seda, mis on minu lastele hea." Ei. Teete seda, mida olete programmeeritud 

uskuma olevat neile hea ning uskuma sedagi, et vaid teie teate, mis on õige. 

Mäletan üht vaidlust endise Suurbritannia ülemrabiga Oxfordi väitlusklubis, 

kes lihtsalt ei suutnud näha vahet hariduse ja ideoloogia vahel. See oli 

tõepoolest vaatamist-kuulamist väärt. 

Oma igapäevaelus näeme, kuidas mundrimehed ja teised massidest 

edutatud ametnikud järgivad sedasama skeemi. See on kenasti sõnastatud 

Inglise Tööpartei laulu “Punalipp” satiirilises versioonis: ”Meistriks sain ma 

viimaks ja töölisklass võivad suudelda mu taguotsa.” See kõik on osake 

jaga-ja-valitse strateegiast, mis on äärmiselt oluline selleks, et kindlustada 

karja enesekontrolli. Igaüks osaleb ka kellegi teise vaimses, emotsionaalses 

ja psüühilises vangistamises. Tõmmata õigeid niite õigel ajal ja mängida 

inimestest marionettidega õigeid mänge - see ongi kõik, mida kontrollijad 

peavad tegema. Seda tehakse nõnda, et kirjutatakse ette kõik see, mida meie 

uhkelt nimetame hariduseks, ning mida esitatakse “uudistena” nende oma 

meedia kaudu. Sel kombel saab mittemõtlevale karjale, kes kunagi mingeid 

küsimusi ei esita, dikteerida seda, mida nood peavad arvama iseendast, 

teistest inimestest, elust, ajaloost, päevasündmustest. Nii pole enam vajadust 

kontrollida iga ajakirjanikku ning riigiametnikku, sest kunagi paikapandud 

reeglid kehtivad. Meedia ja kõik asutused ammutavad oma “tõed” samadest 

allikatest ning seepärast naeruvääristavad ja mõistavad reflektoorselt hukka 

igaühe, kellel on välja pakkuda teistsugune nägemus tegelikkusest. Kui teie 

kontrolli all on see, mida peetakse "normaalseks" ning võimalikuks, siis 

töötab kogu süsteem praktiliselt iseenesest. 
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ILLUMINAADID 

Eliitperekonnad, keda oma püramiidi tipus ei ole rohkem kui 13, 

asutasid selle kontrollsüsteemi ning juhivad seda salaühingute võrgu kaudu. 

See võrgustik ning vereliinid, mida need salaühingud teenivad, on tuntud 

kui Illuminaadid ehk "Valgustatud". Teisisõnu on nad valgustatud õpetuses, 

millele kõikidel teistel on juurdepääs keelatud. Illuminaadid on 

organisatsioon, mille liikmeid leidub kõikides mõjukates 

organisatsioonides. See on nagu vähkkasvaja. Kõik tähtsamad salaühingud 

saadavad oma hoolikalt valitud liikmeid Illuminaatide hulka ning neid võib 

leida võimupositsioonidel üle kogu maailma. Nad on tunginud kõikide 

rasside ning kõikide usutunnistuste hulka kõikides riikides. Enamik 

vabamüürlasi ei jõua eales kõrgemale alumisest kolmest tasemest, nn. 

Sinistest Tasemetest .Neil pole aimugi sellest, milleks nende organisatsiooni 

tegelikult kasutatakse. Isegi need vähesed, kes on jõudnud näilikku tippu - 

33. astmele Šoti loožis, teavad suhteliselt vähe. Ainult ülivähesed, kõik 

eranditult valitud vereliinidest, lähevad oma "individuaalse" salaühingu 

tipust üle Illuminaatide tasemetele, mis on kõikidest teistest kõrgemad. 

Kõik suuremad salaühingud saadavad oma väheseid valitud liikmeid 

Illuminaatide tasemetele. Vähemalt 95% vabamüürlastest aga ei tea selliste 

tasemete olemasolust mitte midagi, veel vähem neist, kes sinna kuuluvad. 

VERELIINID 

Illuminaatide vereliinid on kõik geneetiliselt ühendatud hübriidse DNA 

kaudu - geneetilise liitumise kaudu, mille on põhjustanud reptiilide 

ristamine inimrassi ja põhjamaise maavälise rassiga. See ristamine algas 

sadu tuhandeid aastaid tagasi ning kestab tänase päevani. Kui kuulete sellest 

esimest korda, siis tean, kui hullumeelselt kõlab see nende jaoks, kelle 

arusaam reaalsusest on allutatud ajuloputusele. Ent järgmistel lehekülgedel 

leiate hulganisti seda naeruväärselt kõlavat teooriat toetavaid tõendeid ning 

mitmete vanade ja uute "saladuste" seletusi. Nii paljud asjad, mis hiljem 

osutuvad tõeseks, tunduvad täiesti võimatud ja hullumeelsed, kui neist 

esmakordselt kuuldakse. Seda sellepärast, et inimesed loevad ainult esimesi 

lauseid ega vaevu edasi lugema, et saada tõendeid neis esitatud 

seisukohtade toetuseks. Kui esmakordselt väideti, et Maa on ümmargune, 

peeti selle teooria pooldajaid hullumeelseteks, sest arvati, et need, kes 

elavad allpool, kukuksid siis Maa pealt  ära. Kriitikud heitsid selle idee kohe 

kõrvale ning olid veendunud et Maa peab olema lame. Siiski - kui tuua sisse 
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gravitatsiooniseadus, siis muutub palju usutavamaks ka see, mis algul 

tundus hullumeelne. See kehtib ka tõese väite kohta, et mittehumanoidne 

rass kontrollib inimkonda ja manipuleerib temaga hübriidsete vereliinide 

kaudu - samade vereliinide kaudu, mis on olnud võimupositsioonidel juba 

iidsetest aegadest. Minu väidet toetavad tõendid on täiesti olemas, kui ainult 

inimesed on valmis neid avatud meeltega võtma; need leiate käesolevast 

raamatust ning minu teistest teostest. 

Just need reptiilide-Illuminaatide vereliinid, mis on andnud poliitilisi 

liidreid ning valitsusjuhte, suruvad läbi “seadusi”, mis paremini teeniksid 

nende plaani hoida inimkonda jätkuvalt orjuses. Mainitud seadused, mille 

loomises ei ole massidel mingit sõnaõigust, viivad seejärel ellu nende 

masside mõned liikmed: sõdurid, politseinikud , turvamehed jt. Need mehed 

ja tänapäeval ka paljud naised on lihtsalt süsteemi sööt. Neid ei julgustata 

iseseisvalt mõtlema ning nende karjäärile ei tulekski kasuks, kui nad 

mõtleksid. Neile makstakse selle eest, et nad teeksid just seda, mida neile 

öeldakse, täidaksid käske ning aitaksid kaasa "seadusetähe" rakendamisele - 

eliitperekondade seaduste teostamisele. Mu isa tavatses öelda, et 

intelligentne inimene juhindub reeglitest ja eeskirjadest, idioot aga allub 

neile pimesi. Ent kui paljud nendest võimukandjatest rakendavad seadusi 

mõistlikult, iga üksiku juhtumi eripära arvestades, oma peaga mõeldes? 

Väike murdosa. Ja paraku on nad pahatihti oma ülemuste seas 

ebapopulaarsed. Sõdurid ei küsi õigustust sellele, et nad hävitavad mehi, 

naisi ja lapsi, keda nad kunagi varem näinud ei ole ja kellest nad midagi ei 

tea. Nad ei küsi oma ülemustelt, miks nad peavad sooritama genotsiidi. Nad 

lihtsalt teevad seda, sest neil on kästud seda teha ning need käskijad 

täidavad omakorda kõrgemalt poolt tulnud käsku. Kokkuvõttes viivad kõik 

käsuliinid välja 13 perekonna vereliinideni ja nende kõrvalharudeni, mis 

teostavad meie planeedi vallutamise plaani. See plaan eeldab 

maailmavalitsust, keskpanka, ühtset valuutat ja sõjaväge ning nõuab 

mikrokiipidega varustatud inimkonda, kes oleks ühendatud globaalsesse 

arvutivõrku. Naeruväärne vandenõuteooria? Kas tõesti? Vaadake veel kord 

enda ümber ning te näete, et see toimub täna, PRAEGU. 

LAMBAAEDIK 

Inimkarja enesekontroll ulatub mundrikandjatest või valitsusametnikest 

palju sügavamale. See algab ajupesu läbi teinud lapsevanematest, kes 

pressivad omaenese kohandumist peale oma järeltulijatelegi ning sunnivad 

neid järgima oma religioosseid, poliitilisi, majanduslikke ja kultuurilisi 

norme. Kõige äärmuslikumaks näiteks on need inimesed, kes nõuavad oma 
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järeltulijatelt sundabielu, sest nii näeb ette nende naeruväärne religioon, või 

siis kärbunud ajudega Jehoova tunnistajad, kes keelduvad isegi oma lapse 

elu päästmiseks vereülekandest, sest püüavad kogu elus juhinduda 

vasturääkivatest fantaasiatest kubisevast raamatust. Emotsionaalse ja 

vaimse normide lambaaediku loomine, mis vangistab 99% inimkonnast, 

kestab kavalamal või lihtsakoelisemal moel lakkamatult. Leidub kristlaste, 

muhameedlaste, juutide ning hindude lapsi, kes oma sisimas enam ei  

aktsepteeri religiooni, ent kes käituvad ikka selle reeglite kohaselt, sest nad 

ei taha pahandada oma vanemaid. Teatavasti on olemas ka üldlevinud hirm 

- mida inimesed küll meist mõtleksid, kui räägime neile teistsugusest 

reaalsusest või elaksime teistsugust elu? Pange tähele, et lambaaedikust 

lahkuda soovijad ei karda seda, mida mõtlevad neist eliitperekonnad, 

Illuminaadid ehk Valgustatud. Nad ei teagi nende olemasolust. Ei, nad 

kardavad seda, mida võivad siis mõelda nende ema ja isa või sõbrad ning 

töökaaslased või need paljud inimesed, kelle süsteem on aedikus elamisest 

sõltuvaks teinud. Iga lammas hoiab teisi lambaid ettenähtud paigas ja teeb 

elu kibedaks kõigil, kes üritavad põgeneda. Juhul, kui "informatsiooni" 

võtmeinstitutsioonid on paika pandud õigesti , nii, nagu nad on erineval 

kujul paigas olnud juba aastatuhandeid, osutub väikesel rühmal ristatud 

vereliinide perekondadel väga hõlpsaks kontrollida miljardite elu - teisisõnu 

nende vaimu. Et manipuleerijaid ja nende pimedaid käsutäitjaid ei leidu 

piisavalt selleks, et kontrollida inimkonda, siis osutus vajalikuks luua 

vaimselt ja emotsionaalselt pealepandud kohustustega ise ennast kontrolliv 

struktuur. 

Kui karja vaimne enesekontroll juba toimib, siis järgneb inimvaimu 

lõksupüüdmise kolmas faas. Karja sees tuleb luua erinevad kildkonnad ning 

ajada nad üksteisega vaenujalale. Seda tehakse järgmiselt: luuakse 

"erinevad" ususüsteemid (mis tegelikult üksteisest põrmugi ei erine) ning 

viiakse nad omavahel konflikti. Niisugusteks ususüsteemideks on kõik 

religioonid, poliitilised parteid, majandusteooriad, riigid, rahvad, kultuurid 

ja erinevad “ismid” oma lõpus mitmekesisuses. Neid uskumusi tajutakse 

antipoodidena, kuid nagu ma oma raamatus “Ma olen mina, ma olen vaba” 

rõhutasin, on nad „isopoodid“. Reaalsuse ja võimaluste nägemine on 

aedikus nii piiratud, et seal antipoode ei leidu. Järelikult tuleb eliidil luua 

näilised vastandid, et fabritseerida kildkondi, mis lubaksid neil jagada ja 

valitseda. Mis vahet on kristlaste piiskopil, juudi rabil, moslemi või hindu 

preestril või Buddha järgijal, kes suruvad oma usku peale oma lastele või 

teistele? Ei mingit, sest kuigi nende õpetamisviisid on üksteisest natuke 

erinevad, väga tihti on see erinevus kaduvväike, siis üldine mõte on täpselt 

sama - ühe isiku usu ja veendumuste pealesurumine teisele. Või vaadelgem 

„isopoode „ poliitikas. Vasakäärmuslased, kelle sümboliks oli Jossif Stalin 

Venemaal, kehtestas tsentraliseeritud kontrolli, sõjalise diktatuuri ning 
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koonduslaagrid. Selle “antipoodiks” olid paremäärmuslased, keda juhtis 

Adolf Hitler. Mida siis tema välja mõtles? Tsentraliseeritud kontrolli, 

sõjalise diktatuuri ning koonduslaagrid. Siiski astusid need kaks „isopoodi“ 

teineteisega sõtta, väites end olevat antipoodid. Ainus erinevus Nõukogude 

Liidu ja nn. “Lääne” vahel külma sõja ajal oli see, et Nõukogude Liidus 

kontrollis vähemus enamust avalikult, kuid Läänes tegi vähemus seda 

salaja. Ning kui jõuate püramiidi tipuni, siis näete, et mõlemaid "pooli" 

kontrollivad needsamad vähesed isikud. Üks ja seesama jõud rahastas läbi 

Wall Streeti ning Londoni City kõiki "pooli" kahes maailmasõjas ning seda 

on võimalik tõestada (vt. "... And The Truth Shall Set You Free"). 

 

Võtkem nüüd eelöeldu lühidalt kokku. 

(a) Esmalt tuleb vangistada inimese vaim jäikade uskumustega ning 

oluliselt piiratud reaalsusetunnetusega - lambaaedikuga. Pole kuigi oluline, 

missugused need uskumused on, niikaua kui need on paindumatud ja 

hoiavad inimesi tagasi vabalt mõtlemast ning küsimusi esitamast. Kristlus, 

judaism, islam, hinduism ning ülejäänud usundid, kuulutades oma näilikult 

erinevaid “tõdesid” annavad sellega oma panuse inimkonna orjastamiseks. 

(b) Julgustage jäikade usundite järgijaid neid teistelegi peale suruma 

ning muutma teisitimõtlejate elu väga raskeks ja ebameeldivaks. 

(c) Ajage erinevad usundid omavahel konflikti, kindlustades nõnda 

"jaga ja valitse" süsteemi, mis on äärmiselt oluline selleks, et üksikud 

saaksid rahvamasse kontrollida. Kuni massid on hõivatud üksteisega 

sõdimisega ning oma uskumuste ja vaadete pealesurumisega teistele, ei 

märka nad, et Illuminaadid tõmbavad neid kõiki nöörist otsekui 

hüpiknukke. Inimesed on nagu ümber tule lendlevad ööliblikad, sedavõrd 

hüpnotiseeritud oma uskumustest, jalgpallivõistluste tulemustest, viimastest 

tülidest seebiooperites või õlle hinnast, et nad ei pane tähele ettevalmistusi 

selleks, et neile kärbsepiitsaga tagumiku pihta virutada. 

PÜRAMIIDID PÜRAMIIDIDES 

Joonis 1: Läbipõimunud püramiidid, mis võimaldavad üksikutel 
manipuleerida miljardite eludega. Kõrgeimal tasemel kontrollitakse 
Illuminaatide poolt kõiki suuremaid poliitilisi-, finants-, ja 
meediainstitutsioone. 
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Illuminaadid on loonud ühiskonnas püramiidide struktuuri , mis lubab 

neil teostada globaalseid plaane; sääraste plaanide olemasolust teab vaid 

käputäis inimesi. See on nagu vene nukk, milles üks nukk asub teise sees ja 

need nukud omakorda kõige suurema sees. Illuminaadid on asendanud 

nukud püramiididega (joonis 1). Tänapäeval on iga organisatsioon püramiid 

- ainult paar inimest tipus teab, mis on organisatsiooni tõeline mõte ning 

mida see püüab saavutada. Mida madalamale mööda püramiidi minna, seda 

rohkem inimesi organisatsioonis töötab, aga seda vähem teavad nad 

organisatsiooni tõelistest eesmärkidest. Neile on tuttav ainult nende oma 

igapäevane töö. Neil pole aimugi sellest, kuidas nende tegevus seondub 

organisatsiooni teiste valdkondade töötajate omaga. Nad on eraldatud 

osakondadesse ning neile öeldakse vaid seda, mida nad vajavad oma töö 

tegemiseks. Sellised väikesed püramiidid nagu näiteks panga harukontorid 

on osad aina suurematest püramiididest ja lõpuks jõuame püramiidini, mis 

hõlmab kõiki panku. Sama kehtib ka rahvusvaheliste korporatsioonide, 

poliitiliste erakondade, salaühingute, meediaimpeeriumite ja sõjaväe kohta. 

Kui minna piisavalt kõrgele, siis kõiki rahvusvahelisi kompaniisid (näiteks 

õlikartelle), suuremaid poliitilisi erakondi, salaühinguid, meediaimpeeriume 

ja sõjaväge (näiteks NATO-t), kontrollivad samad püramiidid ja samad 

inimesed, kes asuvad kõikide püramiidide tipus. Üle kõige kõrgub 

globaalne püramiid, mis sisaldab endas kõiki teisi püramiide, nagu “kõige 

suurem nukk”. Selle tipust leiame Illuminaatide eliidi, “puhtaimad” nende 

vereliinidest. Niisugusel moel saavad nad teostada ühte ja sama poliitikat 

näiliselt täiesti seostamata, isegi "vastandlikes" eluvaldkondades. Sel 

kombel on nad taganud tsentralisatsiooni plahvatusliku leviku igal elualal - 

valitsuses, rahanduses, äris, massimeedias, sõjaväes. See ei juhtunud 

kogemata ega loomulikul teel. Selle taga on ääretult peen arvestus. 

Jim Shaw, endine 33 astme vabamüürlane, paljastab seda süsteemi oma 

raamatus “The Deadly Deception” ("Surmav pettus", Huntington House 

Inc., Lafayette, Louisiana, 1988). Ta kirjeldab, kuidas vabamüürlus põhineb 

samadel eraldatud lahterdatud püramiididel. Kõige madalamal on kolm 

astet, tuntud kui nn. sinised astmed (Blue Degrees) ning enamik 

vabamüürlasi ei pääse nendest kunagi kaugemale - ei läbi 33. astme Šoti 

loožis ega 10 astme Yorki loožis. Isegi vabamüürluse 33. astmel olijad ei 

tea siiski tõelisi saladusi, kui nad just ei ole vähesed äravalitud. Shaw 

kirjeldab oma üllatust, kui ta kaasvabamüürlane Mason teatas, et “nemad” 

olid öelnud talle, et ta “pääseb kõrgemale” ning ta lahkus templist “teise 

ukse” kaudu. Ametlikult ei olevat 33 astmest kõrgemat, aga tegelikult siiski 

on. Salaühenduste kõrgemad tasandid on ainult püramiidide tipud. Neidki 

hõlmavad suuremad püramiidid, mis sisaldavad endas kõiki salaühinguid. 

Kõrgemad tasandid saadavad oma valitud vereliinide esindajaid 

mitteametlikele ehk Illuminaatite tasanditele, kus tehakse tõelisi tegusid 
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ning tuntakse tõelisi saladusi. Aga isegi sellel tasemel on teadmised siiski 

rangelt ära jaotatud. Nii ongi tekkinud see tohutu suur salaühingute võrk 

miljonite liikmetega üle maailma, kes arvavad, et teavad, millega nad 

seotud on, aga tegelikult ainult imeväikesel osal neist on aimu, mis 

tegelikult toimub ja kes langetab lõplikke otsuseid. Albert Pike, kes suri 

1891. aastal, oli üks maailma tunnustatumaid vabamüürlasi. Tema 

ametikohtade seas olid Sovereign Grand Commander of the Supreme 

Council of the 33 degree ning Supreme Pontoff of Universal Freemansonry. 

Oma raamatus “Moraalid ja dogma” ("Morals and Dogma"), mis oli 

kirjutatud kõrgema astme vabamüürlastele, paljastab ta, kuidas madalamaid 

astmeid eksitatakse: 

 

Sinised astmed ei ole midagi muud kui vaid Templi väline 
sammaskoda. Teatud osa sümboolikast kasutatakse seal 
initsiatsiooniriitustel, kuid uustulnukale esitatakse 
ettekavatsetult väär tõlgendus. Ei tahetagi, et ta seda 
mõistaks, kuid soovitakse, et ta enda arvates mõistab neid.... 
Nende tõeline mõte on teada vaid meistritele, vabamüürluse 
printsidele. 

 

Täpselt. Jim Shaw kinnitab, et leidub kahte tüüpi vabamüürlasi - ühed, 

kes lihtsalt osalevad koosolekutel ega pingutagi eriti, et rituaalidest aru 

saada, ning teised, kes teevad kogu töö rituaalide täideviimiseks ning kes 

loevad ja jätavad meelde sõnu, mõistmata, mida nad tõeliselt tähendavad. 

See on tõsi, kuid on olemas veel kolmaski liik - need väga vähesed, kes 

teavad tõtt selle kohta, kes siis ikkagi vabamüürlust tegelikult kontrollib 

ning mida rituaalid ja initsiatsioonid peavad tegelikult saavutama. Shaw 

kinnitab ka isikliku kogemuse põhjal, et vabamüürlased paigutavad oma 

ühingukaaslasi ükskõik missugustele ametikohtadele, mida aga iganes 

soovivad Tööl soovitas tema osakonnajuhataja, samuti vabamüürlane, 

Shaw'l kandideerida ühele ametipostile. Shaw arvas, et ta ei ole pädev sellel 

postil töötama ja kukub testi tegemisel läbi. Ainult oma bossi tungival 

soovitusel ta siiski kandideeris. Kui Shaw läks testi tegema, oli ta 

imestunud, nähes, et sellele tööle kandideerib peale tema vaid kaks inimest; 

ta eeldas, et neid pidanuks olema tunduvalt rohkem. Testiga tutvudes leidis 

ta, et kõik küsimused on äärmiselt lihtsad, ning ta vastas neile väga kiiresti. 

Shaw kahe rivaali jaoks oli test aga väga raske ja nad ei suutnud seda 

ettenähtud ajaga täita. Shaw saigi selle töö. Miks? Sest talle ei antud sama 

testi, mis teistele. Kui ta vabamüürlaste seast lahkus, juhtus vastupidine asi. 

Shaw märkas, et ülemused teda enam ei toeta. Eeltoodu on ainult üks väike 
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näide sellest, kuidas Illuminaadid ja nende salaühingute võrk kindlustab, et 

nende inimesed oleksid olulistel ametipostidel. Tegelikult on hämmastav, 

kui väheseid inimesi peaks kontrollima, et dikteerida oma plaane läbi kogu 

süsteemi, kui need vähesed on a) otsuste tegemise võtmepositsioonidel ja b) 

neil on võimu valida neid, kes asuksid neist allpool olevatel 

võimupositsioonidel. Üks näide: oletame, et te kontrollite politseiülemat, 

kes juhib kogu politsei tegevust ning kes paneb paika endale alluvate 

osakondade juhatajad. Ta juhib politsei tegevust Illuminaatide kava järgi 

ning valib kõik väiksemad ülemused salaühingu liikmete seast. Need 

omakorda valivad ise oma osakonna töötajaid ning värbavad oma alluvate 

hulka uusi ja uusi salaühingu liikmeid. Ja nii edasi. Kui on saavutatud 

kontroll ükskõik missuguse organisatsiooni kõrgeima juhi üle, siis 

ehitatakse püramiid üles tema või täpsemini Illuminaatide soovi järgi. 

Valitsuste struktuur on samasugune. 

MÕISTUS ÜLE MASSIDE 

On olemas kaks massidega manipuleerimise tehnikat, millest inimesed 

peavad aru saama, kui nad tahavad hakata mängu läbi nägema. Ühte 

nimetan ma "probleem - reaktsioon - lahendus" ning teist "astmeline 

lähenemine". Need on kasutusel olnud tuhandeid aastaid, aitamaks 

saavutada soovitud eesmärke ja koos hirmuga on nad Illuminaatide kaks 

kõige tõhusamat  relva. Esimene tehnika töötab järgmiselt. Te teate, et kui 

teete avalikult ettepaneku inimesed nende põhivabadustest ilma jätta, 

alustada sõda või tsentraliseerida võim, on ühiskond selle vastu. Nii et tuleb 

kasutada probleem - reaktsioon - lahendus meetodit. Esimeses faasis tuleb 

tekitada probleem. See võib olla ühe riigi ründamine teise poolt, valitsuse 

või majanduse kokkuvarisemine ehk siis terroristide pommirünnak. See 

võibolla mis iganes, kui see vaid rahva arvates nõuaks "lahendamist". 

Teises faasis teatate massidele "probleemidest" (mis olete ise salaja loonud) 

täpselt niisugusel moel, nagu tahate, et rahvas neid probleeme tajuks. Siis 

leiate kellegi, keda kõiges süüdistada - nagu näiteks patuoinas Timothy 

McVeigh Oklahomas - ja kujundate nende sündmuste tausta viisil, mis 

julgustab inimesi nõudma: "Midagi tuleb ju ette võtta!". Need ongi sõnad, 

mida soovite kuulda, sest need lubavad teil astuda kolmandasse ehk torke 

faasi. Selles faasis pakute välja lahendusi probleemidele, mille olete ise 

loonud. Loomulikult hõlmavad need lahendused võimu tsentralisatsiooni, 

teie tegemisi takistavate ametnike ja poliitikute vallandamist ning peamiste 

vabaduste olulist piiramist. Selle tehnika abil on võimalik manipuleerida 

avaliku arvamusega nii, et inimesed hakkavad teilt nõudma niisuguseid 
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tegusid, millele nad tavaliselt ägedalt vastu astuksid. Pomm James P. 

Murrah Building'is Oklahomas 19 aprillil 1995 oli probleem - reaktsioon - 

lahendus meetodi klassikaline näide. Oma raamatus "...And The Truth Shall 

Set You Free" näitan ma, kuidas McVeigh lavastati süüdlaseks jõudude 

poolt, mida ta ei mõistnud, ning kuidas kütuseseade "Ryder"- veoautos ei 

saanud mitte mingil juhul põhjustada kogu seda kohutavat hävingut. Ning 

mis nendele surmadele ja hävitustööle järgnes? "Terrorismivastased" 

seadused, mis vähendasid ameeriklaste põhiõigusi ja -vabadusi, võeti 

Kongressis vastu ilma mingite probleemideta. Ma ei tunne üldiselt 

vähimatki sümpaatiat ei McVeigh ega kristlike patriootide poliitiliste 

vaadete vastu, välja arvatud see, et nad üritavad paljastada globaalsete 

plaanide aluseid. Aga see polegi oluline. Oluline on juhtunu kohta tõe 

väljaselgitamine, hoolimata sellega seotud inimeste vaadetest ja hoiakutest. 

Ma arvan, et seda kutsutakse õigluseks. Kui panete imeks, miks McVeigh ei 

kaitsnud ennast ja palus hiljem end hukata, siis tutvuge lähemalt peatükiga 

vaimu kontrolli kohta. Kaks kõige tõhusamat probleem - reaktsioon - 

lahendus kasutamise näidet 20 sajandil olid kaks maailmasõda. Need 

muutsid maailma nägu, nagu sõjad seda alati teevad, ja viisid võimu 

tohutule tsentraliseerimisele. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, nagu selle 

eelkäija Rahvaste Liiga , on Illuminaatide kätetöö, ehtne Trooja hobune või 

kattevari maailmavalitsusele. 

Massimeedia mängib oma osa probleem - reaktsioon - lahendus 

stsenaariumite täiustamisel. Omanike tasandil teavad inimesed nagu Conrad 

Black Hollingeri kontsernist väga hästi seda, mis toimub; nad kasutavad 

oma ajalehti ära aitamaks kaasa Illuminaatide kavade teostamisele. 

Peatoimetajad, keda nad on tööle palganud, võivad sellest midagi teada, 

samuti mõned toimetajad - aga suuremal osal ajakirjanikest pole asjast 

vähimatki aimu. Peatoimetaja on alati kohal, et hoida ilmumast kirjutusi, 

mis töötavad Illuminaatide huvide vastu, aga kui ajakirjanik siiski nõuab 

ebasoovitava loo avaldamist, leiab ta end peagi uut tööd otsimas. Enamus 

tekste, mida ajakirjanikud kirjutavad, on pärit ametlikest (Illuminaatide) 

allikatest. Kust saavad reporterid oma informatsiooni vahetult pärast suuri 

sündmusi nagu näiteks see lugu Oklahomas? Ametlikest allikatest. Meile 

öeldakse, et Valge Maja allikad ütlevad seda ja FBI allikad toda. Nii 

toimibki Illuminaatidele sobivate, üldsusele uskumiseks mõeldud 

versioonide avaldamine massiteabevahendites. Seesugust teavet 

kuulutatakse ajalehtede esikülgedel, raadio ja televisiooni uudistesaadetes 

üle kogu maailma ja see saabki normiks. Järgmiste nädalate ja kuude 

jooksul alustavad tegevust uurijad, keda huvitab tegelik tõde. Nad teevad 

kindlaks ja dokumenteerivad tõestusmaterjali selle kohta, et ametlik 

versioon oli juba algusest peale vale. Aga kus nende kogutud materjale 

avalikustatakse? Väikesetiraažilistes ajalehtedes ning raadiojaamades, mis 
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käsutavad vaid väikest osa Illuminaatide impeeriumi rahast ja millel napib 

lugejaid-kuulajaid. Veel palju aastaid pärast ametliku versiooni 

ümberlükkamist püsib see siiski avalikkusel meeles. Kui vestelda 

inimestega Londonis, New Yorgis, Kaplinnas, Sydneys või kus iganes ning 

küsida neilt, mis juhtus Oklahomas, Teises maailmasõjas või Kosovos, 

vastavad nad ikka ja alati ametliku versiooni kohaselt, sest see on ainus, 

mida nad kuulnud on. 

Probleem - reaktsioon - lahendus meetodi lahutamatuks kaaslaseks on 

astmeline lähenemine. Te teate, mis suunas tahaksite inimesi juhtida, aga 

mõistate ka: kui anda neile asjadest reaalne ja tõene pilt, siis leiate taas kord 

kindlat vastuseisu. Nii lähenetegi oma eesmärgile väikeste sammudega ning 

jätate neist sammudest mulje kui isoleeritud ja üksteisega mitte seotud 

ettevõtmistest. See on sammhaaval lähenemine globaalsele 

tsentralisatsioonile. Toda tehnikat kasutati kõige selgemalt fašistlikus 

üliriigis, mida nüüd kutsutakse Euroopa Liiduks. Kui poliitikud oleksid 

soovitanud tsentraliseeritud Euroopa loomist, kus kehtivad ühised seadused 

ja üks raha, siis oleks nende ettepanekut saatnud protestikisa. Inimesed 

oleksid öelnud: nad võitlesid Hitleri vastu just selleks, et peatada selline 

diktatuur Euroopas ning mitte mingil juhul ei aktsepteeri nad nüüd teist 

samasugust. Et seda vastuseisu vältida, pakkusid Illuminaadid välja 

"vabakaubanduspiirkonna" idee ja kasutasid ka enda poolt alustatud kahe 

maailmasõja tekitatud probleeme, julgustamaks Euroopa riikide vahelist 

sügavamat koostööd. Kui neil oli vabakaubanduspiirkonnaga seoses kord 

juba jalg ukse vahel, hakkasid nad selle mõjuvõimu laiendama seni, kuni 

vabakaubanduspiirkonnast oli saanud täielik fašistlik poliitiline ja 

majanduslik diktatuur, nagu ta on seda tänapäeval. Sama on juhtumas ka 

NAFTA-ga ehk Põhja Ameerika Vabakaubanduslepinguga ning APEC-iga 

(Asia Pacific Economic Co-operation) - vabakaubandusalaga" Aasia ja 

Austraalia jaoks. Kui vaadata ajalehti ning televisiooni uudistesaateid, võib 

hästi näha probleem - reaktsioon - lahendus ja astmelise lähenemise 

tehnikate igapäevast kasutamist. Üks väga tõhus viis sellest skeemist läbi 

näha on endalt küsida: "Kes saab sellest kasu, kui ma jään väljapakutud 

skeeme uskuma või rahuldun pakutavate lahenduste ja muudatustega?" 

Vastus on peaaegu alati üks: see, kes soovib võimu tsentraliseerimist ja 

vabaduste vähendamist. 

PIME USK 

Aastatuhandeid on religioon hiilgavalt teeninud seda inimkonnaga 

manipuleerimise struktuuri ning oma raamatus toon ma hiljem välja nende 
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"uskude" ajaloolise tausta ja tänapäeva. Lühidalt: religioonid on loonud 

jäigad uskumuste süsteemid, milles kahelda ei tohi; surunud neid süsteeme 

peale hirmu, arvamuste kujundamise, isolatsiooni kaudu, samuti uskmatute 

massimõrvadega ning võidelnud üksteisega inimmõistuse domineerimise 

pärast, luues sel moel Illuminaatidele võimalusi aastatuhandeid segamatult 

jagada ja valitseda. Teine küsimus. Kas on tõenäoline, et Illuminaatidel, kes 

pärinevad aegade hämarusest, ammustest aastatest enne nende religioonide 

loomist, lihtsalt vedas, kui sündisid religioonid, täiuslikud vahendid 

kontrolliks inimeste üle? Või on tõenäolisem, et need inimeste orjastamise 

institutsioonid olid sihiteadlikult loodud nendesamade Illuminaatide poolt, 

et aidata neil oma plaane täide viia? Aga religioon ei ole see ainus ja 

põhiline vandenõu, samuti pole seda majandus, poliitika ega miski muu. 

Need kõik on osakesed tohutust, omavahel tihedalt seotud 

manipulatsioonide võrgust, mis on loodud selleks, et veenda masse ise 

ennast vangi panema ning võtit käest viskama. Illuminaadid töötavad läbi 

kõikide uskumussüsteemide - religioossete, poliitiliste, majanduslike, 

rassiliste ja kultuuriliste - ning läbi suuremate konfliktide mõlema osapoole. 

Põhjus on lihtne - kui tahate teada mängu lõpptulemust veel enne, kui mäng 

on üldse alanud, peate kontrollima mängu mõlemat poolt. 

Jalgpallimeeskonna mänedžer ei saa tulemust dikteerida, kui ta juhib ainult 

ühte võistkonda. Kui ta aga juhib mõlemat poolt, saab ta määrata mängu 

tulemuse veel enne, kui pall on lahti löödud. Sama kehtib ka Illuminaatide 

kohta - nemad ongi see salajane käsi kõikide sündmuste taga, mis päevast 

päeva mõjutavad meie elu ja meie maailma. 

Aga kui olete piisavalt avatud mõtlemisega, et seda raamatut lõpuni 

lugeda, ei tundugi see “käsi” enam nii salajane. 

Tõde ei ole ainult "kusagil seal". Suur osa sellest on just siinsamas. 

Allikmaterjalid 

1 Jim Shaw, The Deadly Deception (Huntington House Inc, Lafayette, 

Louisiana, 1988), lk 103. 

2 Morals And Dogma Of The Ancient And Accepted Scottish Rite Of 

Freemasonry, lk 819. 

3 The Deadly Deception, lk 65 ja 66. 

4 … And The Truth Shall Set You Free, lk 321 kuni 324
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See, kes kontrollib minevikku, kontrollib ka tulevikku. Aga minevikku 

kontrollib see, kes kontrollib olevikku. 

George Orwell, "1984" 

 

Ajalugu on vale, mille suhtes on üldiselt kokku lepitud. 

Voltaire 

 

Saamaks teada, kes te olete ning kuhu te lähete, leiate tõhusat abi 

sellest, kui teate, kust olete tulnud. See ongi tegelikult põhiline. Meie 

praegune kiindumus sellesse, kes me oleme ning missugune on "reaalsuse" 

olemus, põhineb suuresti sellel, mida me usume olevat minevikus toimunud. 

Kui teil peaks tekkima soov manipuleerida tänapäeval inimeste "mina"- 

ning reaalsusetunnetusega, on ülimalt oluline kirjutada ümber see, mida me 

nii suurejooneliselt nimetame ajalooks. Kui näiteks ametlik ajalookäsitlus 

taob teile hällist hauani pähe, et Teises maailmasõjas võitlesid head pahade 

vastu ehk siis vabaduse eest sõdivad liitlasväed globaalset diktatuuri 

ihkavate fašistide vastu, siis ei tule teil pähegi silmi lahti teha, hoomamaks 

lugematul hulgal autentset tõestusmaterjali selle kohta, et mõlemaid 

"vastandlikke pooli" rahastasid ning kontrollisid ühed ja samad inimesed 

Wall Streetil ning Londoni Citys. 

Jeesuse lugu on teine silmapaistev näide, vast koguni parim. Kristlik 

religioon rajaneb täielikult uskumusel, et sõna otseses mõttes on kunagi 

elanud keegi juudi mees, kes sündis neitsist, tegi arvutult "imesid", suri 

meie päästmiseks ristil, kadus kolme päeva pärast oma hauast ning läks siis 
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taevasse oma isa juurde. Ligemale kaks tuhat aastat on miljardeid 

inimelusid meie planeedil kontrollitud, ohjatud, manipuleeritud ning juhitud 

uskumuse abil, et Jeesuse lugu leidis aset ka tegelikult. Veel tänapäevalgi 

lummab lugematuid inimesi usk, et see muinaslugu on ajalooliselt õige, 

sellel rajaneb kogu nende tegutsemine. Üksainus lugu vaid ühest 

"inimesest" - ja sellel on muistsetest aegadest tänapäevani olnud inimkonna 

suurele osale niisugune vapustav mõju! Kuid nagu me peagi veenduda 

võime, on evangeeliumid vaid pelk rumalus, kui neid sõna-sõnalt võtta ning 

neil pole vähimatki ajaloolist alust. Nad kujutavad endast kõige laiemalt 

kasutatud versioone sümboolsest, mitte ajalooliselt tõesest loost, mida 

kõikides oma üksikasjades tunti kogu maailmas juba tuhandeid aastaid enne 

seda, kui Jeesuse nime esmakordselt mainiti. 

Nüüd pisut peamurdmist. Kellest ma räägin? 

Ta sündis neitsist 25. detsembril; teda kutsuti lunastajaks, ainsaks 

pojaks ja ta suri inimkonna päästmiseks; ta löödi risti reedesel päeval - 

"Mustal Reedel" - ning ta veri valati laiali, et lunastada Maad; ta surmasid 

piinarikkalt naelad ja rist; ta oli Isa ning Poja ühendus maises kehas; ta 

pandi hauda, läks allmaailma, kuid kolm päeva hiljem, 25. märtsil, leiti, et 

ta keha enam hauas ei ole: ta oli üles tõusnud kui "Kõigevägevam Jumal"; 

tema keha sümboliks sai leib, mida sõid need, kes teda kummardasid. 

Jeesus, kas pole? Ei, ei ole! Kõik eeltoodu käis Jumala Poja, lunastaja 

kohta nimega Attis, keda kummardasid früügialased, üks vanemaid hõime 

Väike-Aasias, praeguses Türgis, tublisti üle tuhande aasta enne seda, kui 

loodi müüt Jeesusest. Ning Attis on vaid üks lugematutest sümboolsetest 

jumalustest, kelle kohta vesteti ikka ühte ja sama lugu juba tuhandeid 

aastaid enne kristluse tekkimist. Kõikide teiste lugude suhtes ollakse 

seisukohal, et need on müüdid ning tegelikult mitte midagi niisugust 

muidugi juhtunud ei ole. Jeesuse loo suhtes nõnda ei arvata. Kristlased on 

naernud niisugused "paganlikud" müüdid välja ja mõistnud need hukka kui 

Saatana sepitsused, aga nõudnud samas, et kogu ülejäänud maailm usuks, et 

vaid nende versioon samast loost on täht-tähelt tõsi, kõik ülejäänud aga ei 

ole - on nõudnud seda piinamise ja surma ähvardusel. Nojah... 

Selleks, et mõista, kuidas iidse, ikka ja jälle korduva loo taaskordamine 

võis luua vanglareligiooni nimega kristlus ning nägemaks globaalse 

kontrolli tänapäevast allikat, tuleb meil tundma õppida oma muistseid juuri. 

Kui teha seda ilma eelarvamusteta, ilma, et hoiaksime kramplikult 

dogmadest kinni, kerkib meie pilgu ette sootuks teistsugune pilt inimkonna 

ajaloost. Pilt, mida ei õpetata üheski koolis ega ülikoolis kuskil maailmas; 

pilt, mida ei anna meile ükski massiteabevahend. See pilt seletab meile ära 

mineviku ja annab aimu meiega manipuleerimise tohutust ulatusest 

tänapäeval, avades manipuleerijate muistse tausta ning nende eellased. 
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Vastupidiselt sellele, mida meid on pandud uskuma, ei arenenud elu Maal 

primitiivsest minevikust tänapäevase tehnoloogia "hiilgeajani". Nagu 

üksikasjalikult kinnitavad muistsed allikad kõikjal maailmas, vallati meie 

planeedil juba mitme tuhande aasta eest kõrgtasemel tehnoloogilisi 

teadmisi, ning Maa globaalset ühiskonda kontrollisid erinevatesse rassidesse 

kuuluvad olendid, keda inimesed õppisid tundma kui "jumalaid". On üpris 

tänamatu, lausa ohtlik ettevõtmine püüda kindlaks teha, kes neist jumalaist 

olid lihast ja verest olendid ning kes vaid Päikese, Kuu, planeetide, 

loodustsüklite jms. sümbolid. Enamik neist kuulus teise liiki, ent kindlad 

tõendid lubavad väita, et mõned neist (ja mida kaugemale minevikku, seda 

rohkem neid leidus) olid reaalsed - kõndivad ja rääkivad olendid, kel olid 

toonaste inimeste mõõdupuu järgi lausa hämmastavad teadmised 

Päikesesüsteemist, tähtedest, universumi tsüklitest, Päikese, Kuu, teiste 

planeetide ning tähesüsteemide mõjust Maale ja siin elavatele inimestele, 

aga samuti nii rabavad tehnoloogilised oskused, et nad suutsid üle kogu 

maailma püsti panna püramiide ja muid hämmastavaid rajatisi - meie 

peaksime niisuguste ehitiste püstitamiseks veel tänapäevalgi tublisti vaeva 

nägema. 

Toogem eelöeldu näiteks vaid Giza püramiidid. Suur Püramiid on 

ligemale 500 jalga kõrge, selle püstitamiseks kasutatud umbes 2,5 miljonit 

kiviplokki kaaluvad kokku 6,5 miljonit tonni. Mõni neist kaalub 70 tonni, 

teistes püramiidides ning müürides aga leidub kive, mis kaaluvad 200, 

koguni 468 tonni; nad on nii täiuslikult lõigatud ja omavahel kokku 

sobitatud, et pragudesse liitekohtadel ei mahu isegi paberileht. Ainuüksi 

Suures Püramiidis on piisavalt kive, et ehitada 30 Empire State Building'it, 

kogu Gizas leiduvatest kividest aga saaks püstitada kolme meetri kõrguse ja 

ühe meetri paksuse müüri ümber kogu Prantsusmaa. Mõned Gizas ja 

arvukate templite juures kasutatud hiigelkividest murti ilmselt sadu miile 

eemal asuvatest kivimurdudest. Ja meile kinnitatakse, et seda tegid 

"primitiivsed" inimesed? Jutt või asi! Baalbekis (Liibanonis) asuvad 

tuhandeid aastaid vanad rajatised, mille püstitamisel on teiste hulgas 

kasutatud kolme hiiglaslikku kivirahnu; neid tuntakse ühise nimetuse 

Trilithon all. Igaüks neist kaalub üle 800 tonni. Need tuli kohale tuua 

vähemalt 1/3 miili kauguselt ning üks neist paigutada 20 jala kõrgusele 

müüri. Neljas kivirahn sealsamas lähedal kaalub 1000 tonni ehk siis umbes 

sama palju kui kolm "Jumbo Jet" reaktiivlennukit. Ning taas tahetakse meid 

uskuma panna, et seda kõike tegi "primitiivne" rahvas. Peruus on iidsete 

templite ning teiste rajatiste püstitamisel kasutatud kivimürakaid, mis 

kaaluvad 440 tonni, aga Tiahuanacos (Peruus) on sajatonnised kiviplokid 

omavahel ühendatud metallklambritega. Tiahuanaco rajatiste vanus on 

umbes 11 000 aastat. Peruus Nazca platool asuvad hiigelsuured ja 

hämmastavad Nazca kaljujoonised. Need fantastilised pildid kujutavad 
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linde, putukaid ning loomi ning nad on loodud järgmiselt: pealmine 

mullakiht kraabiti nii sügavalt kõrvale, et paljastus platoo valge aluskalju. 

Kõik kujutised on tehtud ühe pideva joonega ning mõnda neist võis 

tervikuna näha alles pärast 1939. aastat, mil selles piirkonnas hakkasid 

lendama lennukid: pildid on nii suured, et tervikuna võib neid näha vaid 

1000-2000 jala kõrguselt! Peruus, Marca Huasi platool Limast kirdes leidsid 

teadlased rohkem kui 10 000 aasta vanuseid kivist tahutud inimeste ja 

loomade kujukesi; enamikku neist loomadest Peruus ei kohta. 

Ekspeditsioon leidis jääkaru, jõehobu, Aafrika lõvi, pingviini ning 

stegosauruste hulka kuuluva dinosauruse skulptuuri. Ent dinosaurused olid 

kuni 1880. aastateni teadusele täiesti tundmatud ning stegosaurused 

identifitseeriti alles 1901. aastal. Eks proovige seda ära seletada! 

Viimasel ajal on mitmetes teisteski raamatutes ning TV 

dokumentaalfilmides kirjeldatud, kuidas need hämmastavad rajatised, 

templid, kiviringid ning raidkivid seati ritta täpselt teatud tähesüsteemide 

järgi; veel enam, nad reastati niisama täpselt ka üksteise suhtes üle kogu 

planeedi ning rajatiste ehitamise võtted ja disain ühel pool maakera sarnanes 

sellega, mida kasutati teisel pool. Miks? Aga sellepärast, et ametlik ajalugu 

on jama. Kui minna ajas piisavalt kaugele tagasi, siis polnud meie planeedil 

isoleeritud ühiskondi, mil ei oleks olnud sidet teistega. Oli üks globaalne 

ühiskond, mida kontrollisid "jumalad" ning "jumalate" esindajad - olendid, 

kes olid tolleaegse inimkonnaga võrreldes tehnoloogiliselt ülikõrgel 

arenguastmel ning kes paljuski ületasid tänapäeva ühiskonna arengutaset. 

Või siis vähemalt seda tehnoloogiat, mida meil on lubatud avalikult 

näha.1885. aastal leiti Austriast söekamaka seest peenelt töödeldud ja täpse 

vormiga metallkuup; söekihi vanuse järgi otsustades pidi kuup olema 

valmistatud 300 000 aastat tagasi! 1844. aastal leiti Rutherford Millsist 

Inglismaal kaheksa jala sügavuselt kaljust tükike kuldtraati ning selle kalju 

vanuseks määrati hinnanguliselt 60 miljonit aastat!! Iidsetest Egiptuse 

hauakambritest on päevavalgele toodud elektripatareisid ning Iisraelist leiti 

palju tonne kaaluv massiivne rohelisest klaasist plaat. On avastatud 

eelajalooliste loomade luid, milles on kuulid. Nagu märkis suurepärane 

kirjanik ja esiajaloo uurija kolonel James Churchward: 

"Tsivilisatsioone on sündinud ikka ja jälle; nad jõudsid oma 
arengus lõpuni ning nad unustati. Ei ole midagi uut siin 
päikese all. Mis on, on juba kunagi olnud. Kõik, mida me teada 
saame  ning avastame, on varem olemas olnud; meie leiutised 
ja avastused on pelgalt taasleiutised, taasavastused." 

Kogu maailmast on teada iidseid pärimusi inimühiskonna 

kõrgtehnoloogilisest "kuldajastust", kuigi teatud perioodid sellest, eriti 

ajastu lõpupoole, olid kõike muud kui "kuldsed". Nende lugude järgi 
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otsustades lõpetas ajastu kõrgtehnoloogiline sõda ning hulk geoloogilisi 

katastroofe, mis otsustavalt muutsid meie planeedi palet: maavärinad, 

vulkaanipursked, magnetpooluste nihkumine ning tohutud tõusulained, 

mida me ei suuda tänapäeval isegi ette kujutada. Piiblist tuttav veeuputus on 

ühe sellise katastroofi sümboolne kirjeldus, kuid bioloogiline ja 

geoloogiline andmestik lubab väita, et niisuguseid kataklüsme oli 

ajavahemikus 12 000 eKr kuni 5000 eKr ja võib-olla ka hiljem veel teisigi. 

Nagu võite lugeda minu raamatust "The Biggest Secret" ning D. S. Alleni ja 

J. B. Delairi suurepärasest teosest "The Day The Earth Nearly Died" 

(Gateway Books, Bath, 1995), kattuvad bioloogilised ja geoloogilised 

andmed ning muistsed pärimused lausa uskumatu täpsusega. Nende 

kataklüsmide tagajärgi on iidsetel aegadel üles tähendatud kõikjal. Oma 

raamatus "Saharasia" (Hidden Mysteries, Texas, 2000) kirjeldab professor 

James DeMeo umbes samal ajal Lähis-Idas aset leidnud tohutuid 

muudatusi: 

"Iidset maailma raputas hiiglaslik kliimamuutus; umbes 6000 
aasta eest hakkasid Vana Maailma lopsakad rohumaad ja 
metsad kiiresti kuivama, muutudes kõrbeteks. Enne (umbes) 
4000 eKr tohutu Sahara ning Araabia kõrb ja Lähis-Ida ning 
Kesk-Aasia hiigelkõrbed lihtsalt ei eksisteerinud..." 

Muistset maailma raputanud katastroofid hävitasid varasema arenenud 

globaalse ühiskonna, teisisõnu "Kuldse ajastu", millest annavad aimu 

Atlantise ning Lemuuria ehk "Mu" kohta käivad pärimused. Inimkond pidi 

kõike jälle otsast alustama. Kui arvate, et see on liiga julge hüpotees, 

mõelge meie tänapäevasele ühiskonnale. Ühel tasandil võib teda pidada 

arenenuks - energiavõrgud, arvutisüsteemid jms. Selline tehnoloogia tuleb 

toime näiliselt imeliste asjadega: trükite näiteks oma arvutisse kirja ning 

paari sekundi pärast loeb seda adressaat teisel pool maakera. Ent mis 

juhtuks selle tehnoloogilise ühiskonnaga siis, kui praegu tabaks meie 

planeeti mingi globaalne katastroof? Mõne sekundiga paisataks meid 

tehnoloogilisse kiviaega. Elu muutuks primitiivseks, igaüks oleks toidu ja 

peavarju otsingul küünte ja hammastega vaid iseenda eest väljas. Aja 

möödudes ning sugupõlvede vahetudes kaoks mälestus meie tänapäevasest 

tehnoloogilisest maailmast, jäljed sellest säiliksid vaid pärimustes ja 

müütides ning üha enam ja enam hakataks neid pidama väljamõeldisteks ja 

muinasjuttudeks. Enamik inimesi eitaks, et selline maailm üldse kunagi 

olemas oli, räägib see ju nende argikogemustele risti vastu. Meie seas 

muutuks valitsevaks toosama me-ei-suuda-seda-teha-järelikult-seda-polegi-

võimalik-teha vaimsus, mis kunagi naeris välja mõtte sellest, et inimene 

suudab lennata Kuule. Sellises kataklüsmijärgses ühiskonnas algaks ajalugu 

alles ülestähendustega, mis pannakse kirja siis, kui inimkond on taas kord 

jõudnud teatud arengutasemele. Alles siis märgitakse kas otsesemalt või 
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sümboolsemalt üles inimkonna ajalugu, tuginedes sealjuures lugudele, mida 

on põlvest põlve suuliselt edasi antud. Pärast globaalset geoloogilist 

hävingut võib selleks kuluda sadu, isegi tuhandeid aastaid. Sama lugu oli 

pärast meie ammuses minevikus toimunud katastroofe. Konventsionaalne 

"ajalugu" väidab, et tsivilisatsiooni häll oli Sumer Tigrise ja Eufrati jõe 

vahel praeguse Iraagi, kunagise Mesopotaamia (tõlkes "Kahe jõe vahel") 

aladel. Sumeri periood arvatakse jäävat ajavahemikku 4000-2000 eKr. 

Ajaloolased kinnitavad, et samal ajal tekkisid Egiptuses ja Induse orus 

(praeguse India aladel) teised, iseseisvad ning väga arenenud 

tsivilisatsioonid. Kuid pakuksin välja, et need mõlemad väited on ekslikud. 

See, mida meie planeedi tsiviliseeritud ühiskonnaks nimetatakse, ei saanud 

alguse Sumerist. Sumerite tsivilisatsioon oli lihtsalt kõige silmapaistvam 

neist, mis tekkisid pärast "Kuldse ajastu" globaalse ühiskonna - Atlantise 

ning Lemuuria ehk Mu - hävitanud katastroofi. Sumer ei olnud algus, vaid 

taasalustamine, mis pani aluse teisele praktiliselt globaalsele impeeriumile. 

Tegelikult oli nii Sumer, Babüloonia, Egiptus kui ka Induse oru 

tsivilisatsioon alguse saanud kümneid tuhandeid aastaid enne seda, kui 

ajalugu neid tunneb. Kataklüsmide järel ei olnud need Egiptuse ning Induse 

oru väga arenenud kultuurid, mis nii "äkki" ja seletamatul kombel 

ajalooareenile ilmusid, sugugi Sumerist sõltumatud, nagu seda väidavad 

ajaloolased. Need olid osa Sumeri impeeriumist ning neid kõiki juhtis üks ja 

seesama valitseja. Administratiivne struktuur, seaduste alused, 

ehitustehnoloogia ja veel palju muud, mida me tänapäeval peame moodsat 

ühiskonda iseloomustavaks, ulatub tagasi selle iidse rassi juurde, kes pani 

aluse Sumerile. Või täpsemini nende valitsevate vereliinide ning "jumalate" 

juurde, kelle käsutuses olid eelajaloolised teadmised. Need muistsed 

arenenud veeuputusjärgsed ühiskonnad ilmusid ajalooareenile erakordse 

kiirusega. Oma raamatus "Archaic Egypt" (Penguin Books, England, 1961) 

märgib professor W. B. Emery: 

"Umbes 3400. aasta paiku (eKr) toimus Egiptuses suur 
murrang ning see maa liikus kiiresti arenenud neoliitikumist, 
mida iseloomustas keerukas hõimustruktuur, kahe 
hästiorganiseeritud monarhiani; üks neist hõlmas Niiluse delta, 
teine aga selle jõe oru. Samal ajal tekkis ka kirjaoskus. 
Monumentaalarhitektuur ning kunstid ja käsitöö arenesid 
hämmastavalt kõrgele tasemele ning kõik tõendid viitavad 
hästiorganiseeritud, isegi luksuslikule tsivilisatsioonile. Kõik 
see saavutati suhteliselt lühikese ajaga, sest kirjalikku ega 
arhitektuurilist tausta ei näi neile fundamentaalsetele 
arengutele olevat või siis leidub seda äärmiselt napilt." 

Praegu ootab veel vastamist küsimus, kas niisugused uskumatud 

ehituskunsti imed nagu püramiidid pärinevad aegadest enne suuri 
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kataklüsme, mis hävitasid legendaarse Kuldse ajastu (teisisõnu, nende 

rajamise kunst on sootuks vanem kui 10 000 aastat), või hakati neid 

püstitama Sumeri impeeriumis, mis tekkis siis, kui ühiskond oli 

katastroofide järel oma arengus taas piisavalt kõrgele tasemele jõudnud. 

Olen kindel, et nii ühte kui teist. Kiires tempos ilmnevate tõendite alusel 

ning neist tingitult ajaskaalade põhjaliku ümberhindamise tulemusena võib 

väita, et vähemalt mõned maailma kuulsamatest vana-aja imedest ulatuvad 

tagasi kataklüsmide-eelsesse globaalsesse ühiskonda, mida legendide ja 

muu andmestiku põhjal tuntakse Kuldse ajastuna. Nad on hoopis vanemad 

kui varem arvati. Inkade pärimused, mille pani kokku üks esimesi Lõuna-

Ameerikas tegutsenud Hispaania kroonikuid Fernando Montesinos, 

väidavad, et on olnud kaks inkade impeeriumi. Esimene neist rajas oma 

keskuse Andide mäestikus Cuzcos, ent laastavate maavärinate järel põgeneti 

mäetipul asunud pühamusse (Machu Picchusse?). Hiljem pöördusid inkad 

Cuzcosse tagasi, et rajada teine impeerium. See viib inkade algse 

impeeriumi tagasi Atlantise-Lemuuria kataklüsmide aega ning kaugemalegi 

ja juhib meid inimesteni, kes tegelikult püstitasid need fantastilised 

rajatised, mida konventsionaalne ajalookäsitlus seletada ei suuda. 

Igas kultuuris üle kogu maailma võib leida pärimusi hiiglaslikust 

veeuputusest ning uskumatutest geoloogilistest vapustustest. Ei ole kahtlust, 

et umbkaudu 11 000 - 5000 eKr tabas Maad kujuteldamatu katastroof; 

tõenäoliselt oli neid mitu. Neid sündmusi kirjeldavaid arvutuid lugusid ja 

pärimusi toetab väga arvukas geoloogiline ning bioloogiline 

tõendusmaterjal. Vastavasisulisi legende on teada Euroopast, 

Skandinaaviast, Venemaalt, Aafrikast, kogu Ameerika mandrilt, 

Austraaliast, Uus-Meremaalt, Aasiast, Hiinast, Jaapanist ning Lähis-Idast. 

Mõned neist kirjeldavad tohutut kuumust, mis mere keema pani; mägesid, 

mis hingasid välja tuld; Päikese ning Kuu kadumist ja pimedust, mis sellele 

järgnes; vihmana allalangevat verd, jääd ja kive; Maa kummulipöördumist; 

taeva allakukkumist; maismaa tõusmist ja vajumist; suurte kontinentide 

kadumist; jää tulekut; praktiliselt nad kõik räägivad fantastilisest 

veeuputusest - veeseinast, mis uhtus üle Maa. Komeedi põhjustatud 

hiidlaine filmis "Deep Impact" annab mõningase pildi sellest, kuidas too 

veeuputus võis välja näha. Hiina muistsed tekstid kirjeldavad, kuidas 

taevavõlvi toetavad sambad kokku varisesid; kuidas Päike, Kuu ja tähed 

sadasid alla loodekaares, kus taevas oli madalaks vajunud; jõed, mered ning 

ookeanid voolasid kagusse, kus Maa langema oli hakanud ja see tohutu 

üleujutus kustutas hiidtulekahju. Ameerikas teavad pawnee-indiaanlased 

rääkida samasugust lugu aegadest, mil põhja- ja lõunapooluse lähedal 

asunud taevatähed omavahel kohad ära vahetasid ning "üksteisele külla 

läksid". Põhja-Ameerika legendides kirjeldatakse hiigelpilvi ja nii tohutut 

kuumust, et jõgedes-järvedes hakkas vesi keema. Gröönimaa eskimod 
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jutustasid esimestele misjonäridele, et kunagi ammu pöördus Maa ümber. 

Peruu muistendid pajatavad sellest, kuidas Andid lõhki rebenesid, kui 

taevas maaga lahingusse astus. Brasiilia müüdid kirjeldavad, kuidas taevas 

ja maa oma kohad vahetasid ning kuidas taevas lõhkes ja selle allalangevad 

tükid tapsid kõik elava. Põhja-Ameerika hopi indiaanlased teavad, kuidas 

"Maad lõhestasid põhjatud kuristikud ning vesi kattis kõike, ainult mitte 

kitsukest mudaseljandikku". 

Atlantis ja Lemuuria 

Kõik see seostub lähedalt Atlantise ja Lemuuria ehk Mu legendidega. 

Need olid kaks määratu suurt mandrit, üks Atlandi, teine Vaikses ookeanis, 

mida paljude inimeste arvates olevat valitsenud teistest maailmadest pärit 

kõrgelt arenenud rassid. Need kontinendid olevat eespool kirjeldatud 

asjaoludel merre vajunud, jättes oma kunagise suuruse ja kuulsuse 

tunnistajatena ainult saari, näiteks Assoorid ja Polüneesia. Mõne arvates 

olevat Atlantis pärast Lemuuria uppumist nähtavale ilmunud. Teiste arvates 

toimus kõik üheaegselt ning minagi olen seda meelt. Lemuuria-Mu kõige 

põhjalikum ja silmapaistvam uurija oli kolonel James Churchward, kes 

kirjutas kahekümnenda sajandi esimesel poolel sel teemal terve 

raamatusarja. Churchward külastas Aasia kaugeid kloostreid ning nägi seal 

Mu “emamaa” ehk Lemuuria aegadest 12 000 kuni 70 000 aastat tagasi 

pärinevaid iidseid ürikuid. Ta mõistis, et see oli ka Atlantist hõlmava 

globaalse impeeriumi kese. Oma raamatus The Children Of Mu (BE Books, 

Albuquerque, New Mexico), mille esimene trükk ilmus 1931. aastal, 

kirjeldab ta, kuidas Mu mitmesugused rassitüübid, sealhulgas ka blondid ja 

siniste silmadega olendid, asustasid maailma.
15

 Need Lemuuria rassid 

rändasid itta, kus neist said Kesk-Ameerika maajad ning teised Ameerika 

mandril fantastilisi rajatisi püstitanud ehitajad. Nad liikusid ka läände Aasia, 

Hiina, India ja teistegi rahvaste juurde, kus kõikjal asutati kolooniaid, ja just 

nõnda tekkisid Egiptus ja Sumer. Churchwardi arvates viivad kõik 

geneetilised ja kultuuriteed tagasi “emamaa” Lemuuria-Mu ja selle väga 

arenenud tsivilisatsiooni juurde, mis eksisteeris kümneid, võib-olla sadu 

tuhandeid aastaid enne tänapäeva “moodsat” ühiskonda. Churchward 

väidab, et Lemuuria hävitati umbes 12 000 aastat tagasi. W. T. Samsel 

dateerib oma uurimuses The Atlantis Connection (Starfire Publishing, 

Sedona, Arizona, 1998) Lemuuria lõpu küll tublisti varasemasse aega, kuid 

paljud nende põhiväited on sarnased. 

Samseli raamat tugineb “kanaliseeritud” informatsioonile. Loomine 

koosneb otsatust hulgast lainepikkustest või sagedustest, aga maailm, mida 
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meie oma meeleelunditega tajume, on kõigest tilluke osa kõikidest 

olemasolevatest sagedustest. Nagu me ei näe raadio- ja televisioonisagedusi, 

mis ka praegusel hetkel meie kehaga sama ruumi jagavad, nii ei taju meie 

piiratud meeled ka teisi Loomise sagedusi ja lainepikkusi, mis samuti 

meiega ühes ja samas ruumis eksisteerivad. Peatun sellel üksikasjalikumalt 

hiljem, sest on oluline mõista, kuidas meid kontrollitakse ja mismoodi 

võiksime ennast vabaks murda. Aga “kanaliseerimine” tähendab meie 

teadvuse häälestamist mõnele säärasele teistsugusele lainepikkusele, et 

ammutada seal olemasolevaid teadmisi ja informatsiooni. Samsel olevat 

enda sõnutsi ühenduses kunagi Atlantises eksisteerinud olemusvormiga, mis 

nüüd mõnel mainitud teistsugusel sagedusel meiega ühendust otsib. Minu 

kogemuste varal on suurem osa kanaliseeritud informatsioonist kas mõttetu 

või äärmiselt piiratud, kuid paljusid Samseli juhtmõtteid toetavad 

geoloogilist ja bioloogilist laadi tunnistused. Tema arvates ilmusid esimesed 

nüüdisinimesed umbes sada tuhat aastat tagasi praeguse Vaikse ookeani 

kohal asunud Lemuuria saarele,
16

 et täita omamoodi täiusliku abivahendi 

rolli. Alustanud Maa uurimist, viljastasid nad ka praegu Atlantisena tuntud 

ala, mis olevat asunud geoloogiliselt ebastabiilse Atlandi Keskaheliku 

kohal. Samseli väitel olid Atlantise algsed asukad tõmmu nahaga inimesed, 

mitte sugugi põlisameeriklaste moodi. Ta usub, et põlisameeriklased 

põlvnevad otseselt Lemuuria ja Atlantise kunagistest elanikest, kes enne 

esimest suurt kataklüsmi umbes 48 000 aastat tagasi mõlemasse 

Ameerikasse rändasid. Sealsed pärimused kinnitavad niisugust oletust.
17

 

Tema arvates elasid inimesed neil Atlantise ja Lemuuria algpäevil, lähtudes 

algseadusest ja mõistes, et kõik on üks ja seesama eri vormides väljenduv 

energia. Algseadus on teadmine, et kõik on kõige muuga seotud ning et 

lõppkokkuvõttes on kõik ühe ja sama terviku väljendus. Teadlased 

nimetavad seda ühtseks väljateooriaks. Atlantise müüdid ja legendid 

keerlevad just selle ümber – positiivsest kavatsusest ja loodusjõududega 

kooskõlas alanud tsivilisatsiooni alistasid jõud, mis muutsid selle väga 

süngeks paigaks. Samsel oletab, et muistsete müütide jumalate sõda oli 

maaväliste rasside heitlus eesmärgiga otsustada, kas sekkutakse Maal 

toimuvasse või mitte. Ta väidab, et millalgi varasema Atlantise aja 

keskpaiku astusid Maa-välised olendid – “väga pikad, heledapäised ja 

peaaegu albiinotaolised heleda nahaga inimesed” – Atlantise asukatega 

ühendusse.
18

 Tema arvates hakkasid tulnukad Atlantise ühiskonnaga 

manipuleerima ning ristusid inimestega, et vahetada DNA-d ning luua 

hübriidvereliine, millest said kuningate ja kuningannade sugupuud. Mina 

lisan sellele loole ka Lemuuria. Mainitud Maa-väliste olendite käsutuses 

olnud tehnoloogia ja nende füüsiline olek muutsid nad Atlantise ja 

Lemuuria asukate silmis jumalateks. Tulnukatega abiellumine, et saada 

jumalate moodi heleda nahaga järglasi, kujunes paljude Atlantise inimeste 

eesmärgiks, kirjutas Samsel, ning neist ristanditest kujunes domineeriv 
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jõud. Nad haarasid valitsuse, majanduse, hariduse, religiooni ja 

kommunikatsiooni oma võimu alla. Kas kõlab tuttavalt? Samsel kirjutas, et 

valgest kuninglikust pärilusliinist valitsejad ning need, keda ta Beliali 

poegadeks nimetas, kontrollisid Päikese templit, nende usuhierarhiat ja 

rituaalide võrku. Tänapäeval teatakse Atlantise Päikese templi 

kummardajaid illuminaatidena. Sel perioodil rändasid paljud Atlantise 

punasest rassist asukad läände mõlemasse Ameerikasse, mis erines 

geograafiliselt sellest, mida me tänapäeval näeme. Samsel jätkas: 

 

Näib, et Atlantise impeeriumi ajal möllas Beliali poegade ja 
Päikese templi kummardajate üleüldine võitlus. Domineeriv 
valge hõim hakkas kõiges Atlantise ühiskonda valitsema. Nad 
ei hoolinud algseadusest, asendasid usu tehnoloogiaga ning 
neid ajendas aplus ja võimuiha. Atlantise impeeriumi haarmed 
ulatusid peaaegu üle kogu maailma. Mõlemad Ameerikad ja 
Aafrika, Euroopa maad, Lähis-Ida, India ja  Tiibet sattusid selle 
impeeriumi võimu alla. Algne tempel jaotati ja kaotas mõju, 
Päikese tempel õitses ning Beliali poegi saatis edu. Sel ajal 
juhtisid algseaduse preestrid punase rassi migratsiooni 
mõlemasse Ameerikasse ja itta, Aafrikasse. Nad püüdsid 
algseadust alles hoida ning rajasid seetõttu kaugetes maades 
uusi ringe.

19
  

 

Samseli arvates tegi teine suur kataklüsm Atlantisele lõpu. Ta usub, et 

praeguse Hiina alade vastu rakendati superrelvi ning et Maad püüti kasutada 

hiiglasliku vahelülina, mille kaudu jagati vastastele lööke hiigelkristalli abil, 

millest Atlantise lugudes sageli pajatatakse. Ent ta ütles, et Maa olevat löögi 

ründajatele tagasi suunanud, mis päästis valla lõpliku kohutava 

kataklüsmi.
20

 Samseli arvates on see valge rass globaalse kontrolli varjus 

peituv jõud: 

 

Kogu Maa ja inimkonna ajaloo jooksul on see olnud valge 
hõim, kes on lakkamatult ilmutanud oma muistse pärandi 
iseloomu. Just neis väljenduvad varjamatult teispoolsuse ehk 
tulnukolendite paljud iseloomulikud tunnused. Nad on 
tehnoloogia vaimsest kõrgemale seadnud ning oma 
eesmärkide saavutamiseks vaimsusega manipuleerinud. 
Tavakohaselt ei hooli nad kuigivõrd Maast, loodusest ega 
teistest elusolenditest. Kogu kirjapandud ajaloo jooksul on nad 
püüdnud kõiki endale allutada ja isegi Maad alistada. Nad on 
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põhjalikult programmeeritud ning erandlikuks, agressiivseks ja 
domineerivaks kujundatud. Praegu juhivad nad inimkonda uue 
maailmakorra poole, täites teadlikult või alateadlikult 
illuminaatide, see tähendab Maa-väliste manipuleerijate 
tegevuskava.

21
 

 

Minugi avastused toetavad Samseli uuringu põhipunkte, ehkki 

üksikasjades tuleb erinevusi ette. Arvan, et tema mainitud Beliali pojad on 

seesama, mida mina reptiloidide vereliinideks nimetan, valge ehk põhjarassi 

ja reptiloidide ristumise tulemus. Lõppkokkuvõttes aitab just see idee 

tänapäeva maailma põhilist tausta mõista. Atlantise algseaduse 

eestvõitlejate ning nende vastaste, Päikese templi pooldajate vaen on 

ääretult tähendusrikas. Päikese tempel on olnud illuminaatide usk 

Atlantisest/Lemuuriast kuni tänase päevani. Tegelikult on nüüdismaailm 

uus Atlantis, juba esimese Atlantise tsivilisatsiooni hävitanud tehnoloogilise 

üleoleku sundkujutelma peegel. Lihtsamalt öeldes näeb algseadus kõike 

seostatuna, üheainsa unifitseeritud terviku osana, aga Päikese templi idee 

kohaselt on kogu olemasolev eraldi ja kõigest muus isoleeritud. Ühed 

püüavad ühendada, teised lahutada ja selle kaudu valitseda. Te kohtute 

mainitud ideega kogu käesolevas raamatus, kus ma pajatan, kuidas 

illuminaadid, Atlantise Beliali pojad või ükskõik mismoodi eelistate neid 

nimetada, on püüdnud rajada uut Atlantist juba alates ajast, kui kataklüsmid 

selle algse mandri hävitasid. 

Atlantist kirjeldas vanakreeka filosoof Platon (427–347 eKr). Ühtaegu 

oli ta salaühingu, salaõpetuse kooli, kõrge pühendatu. Tänapäevani on see 

salavõrk edastanud süvateadmisi vähestele väljavalitutele, keeldudes seda 

privileegi massidega jagamast. Ametlik ajalugu taunib Platoni arvamust, 

väites, et säärast mandrit pole kunagi olemas olnud, ehkki geoloogilist laadi 

tõendid kinnitavad vastupidist. Assoorid, mida mõned Atlantise osaks 

peavad, paiknevad Atlandi Keskahelikul, kogu meie planeeti piiraval 

murrangujoonel. Selle joone kogupikkus on 40 000 miili.
22

 Atlandi 

Keskahelik on üks aktiivsemaid maavärinate ja vulkaanipursete piirkondi. 

Neli hiiglasuurt maakoore laama – Euraasia, Aafrika, Põhja-Ameerika ja 

Kariibi – kohtuvad ja põrkuvad just mainitud regioonis, muutes selle 

geoloogiliselt väga ebastabiilseks. Nii Assooridel kui ka Kanaari saartel 

(mis on nime saanud koera, ladina keeles Canis, mitte kanaari lindude järgi)  

valitses ulatuslik vulkaaniline aktiivsus just ajal, mida Platon Atlantise 

lõpuks pidas. Basaltlaava laguneb merevees 15 000 aastaga, kuid 

sellegipoolest leidub seda praegugi Assooride ümbruse merepõhjas, 

tunnistades geoloogilises mõttes hiljutisi kerkeid.
23

 Muud tõendid, 

sealhulgas ka merepõhjast 10 500 kuni 18 400 jala sügavuselt kogutud 
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rannaliiv, kinnitavad, et sealsed alad pidid samuti geoloogilises mõttes 

suhteliselt hiljuti asuma merepinnast kõrgemal.
24

 Okeanograaf Maurice 

Ewing kirjutas ajakirjas National Geographic: “Maapind on kas paar-kolm 

miili vajunud või oli merepind kord praegusest kaks või kolm miili 

madalamal. Mõlemad järeldused on jahmatavad.”
25

 Kui esimesed 

eurooplastest maadeuurijad Kanaari saartele jõudsid, pidasid kohalikud 

inimesed neid Atlantise kunagiste asukate järeltulijateks ning olid sügavalt 

vapustatud, et nende kodumaa hävitanud kataklüsmist oli lisaks neile teisigi 

inimesi eluga pääsenud. 

Geoloogilist ja bioloogilist laadi tõendid osutavad samuti, et ulatuslik 

vulkaaniline tegevus, mis põhjustas maismaa uppumise Assooride 

ümbruses, toimus samal ajal, kui praegust Euroopat, Põhja-Ameerikat, 

Islandit ja Gröönimaad ühendanud Apalatšia maismaamass murdus ja 

ookeani vajus.
26

 Isegi nende uppumissügavus on enam-vähem ühesugune. 

Bermuda, Lõuna-Florida ja Antillide vahel paiknevat niinimetatud Bermuda 

kolmnurka on juba ammu Atlantisega seostatud. Seal kadunud laevadest ja 

lennukitest räägitakse lausa uskumatuid lugusid. Selles “kolmnurgas” 

Bahama madalatel Bimini lähedal on  merepõhjas nähtud uppunud ehitisi, 

müüre, teid ja samasuguseid kivisõõre nagu Stonehenge’is.
27

 Kohati müürid 

lõikuvad ja teedega on samamoodi. Veel mõned faktid, mida enamik 

inimesi ei tea: Himaalajad, Alpid ja Andid, samuti suurem osa  teistest 

mäeahelikest olid 12 000 aastat tagasi alles sündimas või oma praegusest 

kõrgusest tublisti madalamad.
28

 Peruu ja Boliivia piiril 12 500 jala kõrgusel 

asuv Titicaca on praegu maailma kõige kõrgem laevatatav järv. Umbes 11 

000 aastat tagasi oli suurem osa  sealsetest aladest merepinna tasandil.
29

 

Miks leitakse kõrgmägedes nii sageli kalade ja teiste ookeaniolendite 

fossiile? Aga sellepärast, et need kaljud asusid geoloogilises mõttes üsna 

hiljuti päris merepinna ligi. Huvitav, et Platoni järgi leidis Atlantise mandri 

hävitanud kataklüsm aset umbes aastal 9000 eKr ning sedasama kinnitavad 

Allan ja Delair oma tähelepanuväärses teoses When The Earth Nearly Died. 

Nende arvates toimus see millalgi aasta 9500 eKr paiku. 

Ühendriiklasest uurija Charles Hapgood kinnitas, et Maa pind liikus 

umbes aastal 10 000 eKr ligikaudu 3000 miili.
30

 Rauda sisaldavad kaljud 

sarnanevad teatud viisil kompassiga. Kui sulanud kivim tardub, paiknevad 

molekulid põhjapooluse suunas ning säärane seos jääb püsima ka siis, kui 

kaljud paigast liiguvad. Seetõttu leidis Hapgood, et millalgi enne aastat 10 

000 eKr paiknes füüsiline põhjapoolus praeguses Kanadas Hudsoni lahe 

ääres.
31

 Just sel ajal oli juhtunud midagi, mis nihutas kogu Maa pinna kolm 

tuhat miili lõuna poole, tuues seega põhjapooluse Hudsoni lahe lähedale. 

Öeldu pole sugugi nii fantastiline, nagu võiks arvata. Meie planeedi koor on 

kõigest umbes 40 miili paksune. Seda on võrreldud apelsinikoorega, mis 

varjab sulalaava pinda. Meteoor või mingi muu suur Maale langenud 
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taevakeha võib põhjustada maakoore libisemist ning kirjaniku ja uurija 

Colin Wilsoni järgi leidub geoloogilisi tõendeid, et viimase 100 000 aasta 

jooksul on nõnda juhtunud vähemalt kolm korda.
32

 Maa magnetvälja 

mõõtmised on näidanud, et põhja- ja lõunamagnetpoolus on viimase 76 000 

000 aasta jooksul vähemalt 171 korda asukohta vahetanud. Püüdkem ette 

kujutada, mida säärane pooluste nihkumine kas või ilmastikule tähendab.
33

 

Üle kahekümne aasta sellealaste uuringutega tegelnud Kanada kirjanik 

Rand Flem-Ath on veendunud, et suurest osast Atlantisest sai mainitud 

kolme tuhande miilise lõunasse nihkumise tõttu praegu Antarktikaks 

nimetatav ala.
34

 Kapten Arlington H. Mallery tööd jätkanud Hapgood uuris 

sadu Washingtonis USA Kongressi raamatukogus säilitatavaid kaarte, mis 

kinnitavad, et maailma kaardistati juba tuhandeid aastaid tagasi suure 

täpsusega. Oronteus Finnaeuse 1531. aastat pärit kaardil on Antarktikas 

kujutatud jõgesid ja jääst vabu mägesid.
35

 Türgi meremehe Piri Reisi 1513. 

aastal joonistatud kaart, mis 1929. aastal Konstantinoopoli sultanipaleest 

päevavalgele tuli, kujutab suure täpsusega Lõuna-Ameerika rannikut ning 

osa Antarktika rannaaladest, enne kui see manner umbes seitse tuhat aastat 

tagasi umbes kahe miili paksuse jää alla mattus. Ometi “avastati” 

Antarktika ametlikult alles 1773. aastal, kui kapten Cook sinna jõudis, ning 

põhjalikumalt hakati seda uurima 1950. aastatel. Mõned Piri Reisi kaardile 

kantud mäeahelikud jäid kuni 1952. aastani leidmata. Reis kirjutas, et ta 

olevat koostanud oma maakaardi kahekümne vanema järgi. Flem-Ath on 

samuti leidnud üllatavaid tõendeid, mis kinnitavad kõrgelt arenenud 

ühiskonna eksisteerimist aastatuhandeid tagasi. Ta leidis, et läbi Giza suure 

püramiidi tõmmatud meridiaan läbib rohkem maismaa-alasid kui ükski 

teine, mis näib toetavat vanade egiptlaste uskumust, et see püramiid oli Maa 

keskpunkt.
36

 Seejärel Flem-Ath mõistis, et suurt püramiidi nullmeridiaani 

keskmeks võttes moodustavad maailma pühapaikade geograafilised 

asukohad geomeetrilise mustri. Need näivad paiknevat võrgustikus nagu 

kvartalid Ühendriikide linnade kaardil.
37

 Ta leidis, et selle süsteemi järgi on 

võimalik ennustada, kust veel mõni pühapaik avastatakse.
38

 Londonis 

asuvat Greenwichi observatooriumi nullmeridiaani keskpunktiks võttes, 

nagu see praegu tehakse, pole kirjeldatud geomeetrilist täiuslikkust märgata. 

Kogu süsteem lakkab olemast. Greenwich valiti komitee soovil 

nullmeridiaaniks alles 1884. aastal, hoolimata selle kuulsa liikme, Šoti 

kuningliku astronoomi Charles Piazzi Smythi nõudmisest, et nullmeridiaan 

peaks läbima suurt püramiidi. Edasi tegi Flem-Ath kindlaks, et umbes 

viiskümmend Mehhiko pühapaika on orienteeritud Hudsoni lahe piirkonnas 

paiknenud põhjapooluse poole, nagu see oli enne kataklüsmi.
39

 Isegi pärast 

murranguaega ehitatud pühakojad on rajatud vana põhjapooluse suunas 

orienteeritud endistesse paikadesse. Sama kehtib ka Šotimaal Edinburghi 

lähedal asuva Rosslyni kabeli puhul.
40

 See on illuminaatide “püha Graal”, 

tulvil nende iidseid sümboleid, mille ehitas St.Clairi-Sinclairi perekond, üks 
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tuntumaid illuminaatide vereliine ning templirüütlite salaühingu asutamise 

taga peitunud jõud. Muide, Charles Hapgoodil oli kavandatud kohtumine 

president Kennedyga, et arutada Atlantise avastamise projekti, kuid 

Kennedy suri Dallases mõni päev enne nende kokkusaamist.
41

 Hapgood 

rääkis Rand Flem-Athile ka oma kavatsusest esitada järgmises raamatus 

tõendeid, et umbes 100 000 aastat tagasi eksisteeris Maal arenenud 

tsivilisatsioon. Ent peagi pärast seda Hapgood suri ning see raamat jäi 

igavesti kirjutamata. Seevastu James Churchward kirjeldab samasuguseid 

tõendeid oma raamatus ning nendib, et olevat näinud kaugetes Aasia 

kloostrites kümnete tuhandete aastate tagustest aegadest pärit Lõuna-

Ameerika ja muude paikade kaarte. 

See tõend toetab arvamust, et Mu või Lemuuria nime all tuntud manner 

peitub praegu Vaikse ookeani põhjas. Polüneesia hõimudel ja teistel 

nendega seotud rahvastel on palju legende oma uppunud päritolumaast ning 

Vaikses ookeanis asuva Lihavõttesaare pärismaalased räägivad, et nende 

saar on kunagise kataklüsmi tagajärjel hukkunud mandri osa.
42

 1900. aastal 

Lääne-Hiinas asuvast Dunhuangi budistlikust koopakloostrist leitud 

hiinakeelses tekstis oli ka Vaikses ookeanis asuva saarmandri kaardi 

fragmente.
43

 Lõuna-Ameerika legendis pajatatakse samuti, et praeguse 

rahva esivanemad olevat saabunud mingilt kadunud kontinendilt, ja koos 

nendega ka Aramu Muru nimeline mees, kes tõi kaasa Lemuuria 

vennaskonna ehk salaõpetuse kooli teadmisi.
44

 Arizonas elav hopide hõim 

mäletab Lemuuriat kui saartekogumit, kust nad olevat Ameerika mandrile 

rännanud.
45

 Miks ei kuulu Atlantise ja Mu lugu olulise osana ametlikku 

ajalukku? Sest neid teadmisi on süstemaatiliselt taunitud ja maha vaikitud. 

Astronoom Carl Sagan ütles, et Atlantist põhjalikumalt kirjeldav tekst 

“Inimkonna tõeline ajalugu viimase 100 000 aasta jooksul” hävis koos 

tuhandete teistega, kui Aleksandria kuulus raamatukogu Egiptuses 391. 

aastal maani maha põletati.
46

 Kui me teaksime sadu tuhandeid aastaid 

püsinud arenenud tsivilisatsioonidest ning nende sünni ja hukkumisega 

seotud Maa-välistest mõjutustest, siis teiseneks kogu meie maailmapilt ja 

muutuksime ka ise. Samuti ei jääks samaks meie arusaamine, mis on 

toimumas ja kes meid tänapäeval valitseb. Iidsete teadmiste hävitamise 

kogu maailmas ristiusu nimel korraldasid illuminaadid ehk Päikese tempel, 

kes matsid unustusse nii tõelised ajaloosündmused kui ka algseaduse. 
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Niisiis, mis juhtus Marsiga? 

Süveneb arusaam, et Maad on tabanud mingid kolossaalsed 

geoloogilised purustused. Vaieldakse (sageli vihaselt), millal ja miks see 

nõnda toimus. Mainitud vapustused on ilmselt seotud päikesesüsteemi kui 

tervikuga, sest igal planeedil paistab olevat toimunud mingeid kataklüsme, 

mis on mõjutanud selle pinda, atmosfääri, pöörlemiskiirust ning orbiidi ehk 

tiirlemistasandi kaldenurka. Marsi häving ning selle seos Maal aset leidnud 

purustustega on köitnud paljude uurijate meeli. Marss äratab üha suuremat 

huvi alates ajast, kui sinna on saadetud mitmesuguseid kosmosesonde, ning 

loomulikult süvendab seda aparaatide kaotsiminek või hävimine “tehniliste 

probleemide” tõttu, mistõttu neil ei õnnestu fotosid Maale saata. Hmmm. 

Nende “äparduste” eest vastutavad illuminaatide loodud ja nende 

kontrollitava NASA operatsioonide juhid. Ebaõnnestumised hakkasid 

avalduma pärast seda, kui Cydonia-nimelisest Marsi piirkonnast tehtud 

fotodel nähti ebaloomulikke kaljumoodustisi. Olgu neist mainitud kuulus 

Marsi “nägu” ja mitmesugused püramiidid. Kõige põhjalikumalt on antud 

teemaga tegelnud ja sellest kirjutanud teadusajakirjanik ning NASA 

Goddardi kosmoselendude keskuse endine nõunik ameeriklane Richard 

Hoagland.
47

 Üks tema meeskonna liige kinnitab, et on võrreldud Marsi 

Cydonia ebaloomulikku fenomeni – nägu ja püramiide – Inglismaal  

Wiltshire’is asuva Avebury’ kivisõõri paigutuse, Silbury Hilli (Euroopa 

suurim tehisküngas) seisvate kivide ridade ja muude iidsete rajatistega. 

Tema sõnutsi olevat leitud, et need justkui peegeldavad üksteist. Egiptuses 

asuvat Giza platood, kus asub suur püramiid, nimetati varem El-Kahiraks.
48

 

See tuleneb araabia sõnast El-Kahir, mis tähendab… Marssi.
49

 Muistsetest 

tekstidest selgub, et ajaarvamine oli suuresti seotud Marsiga ning et 15. 

märts ehk märtsi iidid oli Marsiga seotud kalendri võtmepäev nagu ka 26. 

oktoober. Esimene neist tähistas kevade algust, teine aga aasta lõppu keldi 

kalendri järgi. Kuningas Arthuri lugudest tuntud nimi Camelot tähendab 

ilmselt Marsi linna.
50

  

Loomulikult teame, et Marsi ja inimkonna side oli võimatu, sest Marss 

hävitati juba miljoneid aastaid tagasi. Aga kas see oli nõnda? Me lihtsalt 

arvame seda, sest ametlik versioon kordab ikka ja jälle üht ja sedasama, aga 

selle teadusliku “fakti” alust otsides avastate sageli, et  tegemist on kõigest 

oletuse või arvamuse, mitte aga kontrollitava tõsiasjaga. Ühe asjakohase 

näite esitas Cornelli ülikooli astronoomiateaduskonna endine dekaan dr 

Frank Drake, öeldes: “Oleme harjunud mõtlema, et universum pole midagi 

muud kui galaktikatesse koondunud ääretud tähekogumid, kuid me 

alahindasime maailmaruumis oleva mateeria kogust ja mitmekesisust umbes 

triljonikordselt. Mis tähendab, et rohkem polegi vist võimalik tõest 
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hälbida.”
51

 Ent seni kuni asjaosalised tõendite sunnil oma eksimust 

tunnistavad, levitatakse koletut viga teadusliku tõe pähe. Seda juhtub iga 

päev ning ajakirjandus muudkui kordab sääraseid mõttetusi, sest peab ju 

olema tõsi, kui teadlane nõnda kinnitab. Kiiresti kerkib esile 

alternatiivstsenaarium, mis sobib ametliku versiooniga päris hästi, välja 

arvatud üks oluline lõik, milles need järsult lahknevad. Mõlemad nõustuvad, 

et Marsil oli kunagi vesi, taimestik ja atmosfäär, tänu millele võis 

eksisteerida meile tuttavaid eluvorme. Samuti tunnistavad mõlemad, et see 

oletatavasti inimesele sobiv keskkond hävis katastroofiliste geoloogiliste 

sündmuste tagajärjel. Ainus tõsine vastuolu ilmneb siis, kui arutatakse, 

millal see kohutav õnnetus aset leidis. Kas juhtus see miljonite aastate eest, 

nagu ametlik “teadus” kinnitab, või kõigest tuhandeid aastaid tagasi, nagu 

arvavad alternatiivuurijad, seega ajal, mil hukkusid Atlantis ja Lemuuria-

Mu? Üha kogunevad tõendid osutavad, et Marsi hävitas seesama katastroof, 

mis Maal põhjustas “kuldaja” lõpu. 1950. aastatel oletas Venemaal 

sündinud kirjanik ja uurija Immanuel Velikovsky mitmes raamatus, et 

planeet, mida me praegu nimetame Veenuseks (tookord oli see määratu suur 

komeedisarnane taevakeha), põhjustas läbi päikesesüsteemi sööstes Marsi 

hukkumise ja pidi äärepealt hävitama ka elu Maal.
52

 “Teaduse koorekiht” 

naeruvääristas Velikovskyt ja ründas teda õelalt, niisiis oli ta ilmselt midagi 

olulist väitnud. Praegu äratab tema hüpotees üha suuremat poolehoidu. Kui 

Mariner 9 oli Veenust pildistanud, selgus, et tõeks osutusid paljud 

Velikovsky’ kirjeldused, sealhulgas seegi, et sel planeedil on 

komeeditaoline saba. Marineri tehtud Marsi-fotod toetavad samuti mõnda 

tema teooriat. Ta rõhutas, et muistsed rahvad kirjeldasid Veenust kui väga 

heledat objekti, mis tänapäevasest oluliselt erineval orbiidil liikudes justkui 

suitsusaba kannul vedas. Hiinlased, tolteegid ja maajad on seda ürikutes 

talletanud. Sumerite algsetes astronoomilistes ülestähendustes ei ole 

Veenust mainitud, küll aga tegid seda hiljem samades paikades elanud 

kaldealased. Nemad kirjeldasid Veenust kui taevas heledalt põlevat tõrvikut, 

mis valgustas nagu Päike, täites kogu taevavõlvi. Selle planeedi minevikku 

selgitavate ideede mõistmisel sünnib inimestel raskusi eelkõige seetõttu, et 

otsustamisel lähtutakse iseenda kogemustest, mis aga hõlmavad ülipisikese 

osa Maa ajaloost. Velikovsky kirjutas: 

 

Kõikidel rahvastel on pärimusi katastroofidest ja 
kataklüsmidest, kuid enamasti neid ei usuta lühinägeliku 
arvamuse tõttu, et minevikus ei saanud maailma vormida 
mingid muud jõud peale nende, mida tänapäevalgi tuntakse, 
ning just see uskumus on nüüdisgeoloogia ja 
evolutsiooniteooria alus.

53
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Minu Californias elava sõbra Brian Desborough’ eluaegsed kogemused 

muudavad tema arvamuse tähendusrikkaks kõigile, kes käesoleva raamatu 

materjali uurivad. Ta on teadlane ja leiutanud vaba energia tehnoloogia, mis 

võiks muuta elu Maal, ning on uurinud juba üle kolmekümne aasta 

illuminaate, nende ajalugu, päritolu ja tegevuskava. Temas sündis huvi siis, 

kui ta püüdis tõestada, et Jeesus on tõepoolest eksisteerinud, kuid leidis 

hoopis, et see pole üldse nõnda. Ristiusu võltsingut uurides sattus ta veelgi 

suurema pettuse jälile, nagu see juhtus minugagi, kui ma püüdsin vaimsete 

(mitte religioossete) teadmiste mahasurumises selgust saada. Brian pole 

mingi pilvedel hõljuv New Age’i tuisupea. Ta on mõlema jalaga kindlalt 

maale toetuv uurija ja kirjanik, kes lähtub oma töös vääramatutest 

tõenditest. 1960. aastatel töötas ta lennukitööstuse hiiglase Boeingu 

teenistuses ning tema sõnutsi koondus grupp Boeingu füüsikuid eesmärgiga 

alustada erauuringuid, millega taheti selgitada Maa ja teiste päikesesüsteemi 

planeetide paljusid anomaaliaid, mille ees tavafüüsika osutus jõuetuks. 

Täiesti jahmataval kombel toetas nende järeldus Velikovsky hüpoteesi, 

ehkki ajaskaalad erinesid umbes kolme tuhande aasta võrra. Nende väitel 

tormas millalgi aasta 5000 eKr paiku läbi päikesesüsteemi hiiglaslik 

taevakeha, mida praegu nimetatakse Jupiteriks. See paiskas välisplaneedid 

segi, põhjustades nõnda nende praeguse pöörlemissuuna ja kiiruse 

erinevusi. Jupiter põrkas kokku planeediga, mis kunagi paiknes Marsi ja 

praeguse Jupiteri orbiitide vahel, ning selle planeedi riismetest kujunes 

sealne asteroidide vöö, mille tekkimist ei osata teisiti seletada. Olen näinud 

huvitavat spetsiaalse suunitlusega informatsiooni, kuidas Marss seostub 

Atlantise hukuga. On öeldud, et üks kolmest Atlantise kataklüsmist, mis 

hävitasid selle mandri osakaupa, leidis aset millalgi aasta 10 500 eKr paiku, 

kusjuures selle põhjustas Maa lähedalt möödunud Marss, mis oli oma 

esialgselt orbiidilt minema paisatud. Sedasama mainitakse paljudes eri 

allikates ning kuskil nende sügavustes ootab meid üksikasjalik tõde. James 

Churchwardil on nende kataklüsmide selgituseks maisem lähenemisviis. Ta 

kinnitab, et Maa all peituvat hiiglasuuri gaasivööndeid ja -kambreid, mille 

ulatuslikud plahvatused hävitavad nende kohal olevaid alasid. Tema arvates 

olevat seesugused gaasivööndid peitunud nii Lemuuria/Mu kui ka Atlantise 

all. Nende kataklüsmide põhjus on selgusetu, kuid neis endis polevat 

põhjust kahelda. 

Midagi samasugust on kirjas üheksateistkümnenda sajandi keskel 

Mesopotaamiast leitud tuhandetel muistsetel savitahvlitel. Neile on 

talletatud lugusid ja müüte Sumeri kultuurist, mis sündis pärast üht 

kataklüsmi, kui uppusid Atlantisest veel säilinud riismed. Sumerist on 

andmeid alates aastast 4000 eKr, kuid James Churchwardi kinnitusel 

eksisteeris selles regioonis tsivilisatsioone ka kümneid tuhandeid aastaid 
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enne Sumeri esilekerkimist. Sumeri pärimustes olid kesksel kohal jumalad, 

keda hüüti anunnadeks (“Ani poegadeks”). Nende hilisemad semiidi nimed 

olid AN.UNNAK.KI (“Need, kes tulid taevast maale”) ja DIN.GIR 

(“Lõõskavate rakettide õiglased”). Paremini teatakse neid anunnakidena, 

niisiis kasutan minagi käesolevas raamatus sama terminit. Nagu näeme, olid 

anunnakid tähtedelt pärit reptiloidide rass. Sumeri savitahvlid pajatavad 

kirjaniku ja tõlkija Zechariah Sitchini arvates kunagi praeguse Jupiteri ja 

Marsi vahel asunud planeet Nibiru kuude kokkupõrget.
54

 Selle kohutava 

löögi tagajärjel tekkinud rusud moodustasid sumerlaste “suure laia 

kaelakee” – asteroidide vööndi –, nagu Sitchin loetu tõlkis. Sumeri 

pärimused erinevad küll üksikasjade poolest, kuid nende põhisisu on sama. 

Boeingu füüsikute uurimisrühma arvates murdus osa Jupiterist kokkupõrkel 

mingi teise planeediga lahti. Just see tükk olevat praegu Veenus. See sööstis 

Marsi suunas, hävitades sealse atmosfääri ja elu (Mars Pathfinderi 

ekspeditsioon tuvastas, et Marsi kivimitel puuduvad tugevad 

erosioonijäljed, mistõttu need pole üle 10 000 aasta planeedi pinnal 

lebanud).
55

 Pärast Marsi laastamist sattus “Veenuse” komeet oletatavasti 

Maa gravitatsioonivälja. See tegi mitu tiiru ümber Maa, põhjustades 

hiiglasliku tõusulaine ja kuldajastu lõpu ning paiskas poolustele kolossaalsel 

hulgal ioniseeritud jääd. Edasi viis liikumishulk selle praeguse planeet 

Veenuse orbiidile. Seetõttu pole Veenust kõige vanemates Mesopotaamia ja 

Kesk-Ameerika tekstides planeetide hulgas mainitud, hilisemates aga küll 

ning just Veenusele osutatav tähelepanu ajendas inimesi ohverdama. 

Raamat The Biggest Secret avab kogu selle loo üksikasjalikumalt ning te 

veendute, et see selgitab paljusid “saladusi”, ka selle, miks mammutid 

söömise ajal jäätusid. Jää ei tekkinud aegamisi, vaid langes hetkega Maale. 

Kuldaja lõppu kirjeldavaid muistseid legende ja müüte kinnitavad selle 

Veenuse “jalutuskäigu” geoloogilised tagajärjed ja keskkonnamõjud. 

Meie loo suhtes kõige olulisemad on Velikovsky, Boeingu füüsikute ja 

paljude teiste nüüdisuurijate järeldused, mille põhjal Marsi elu lõppes samal 

ajal, mis nägi ka Atlantise ja Lemuuria-Mu hukkumist. Nagu paljud teised, 

sealhulgas minagi, nii oletab ka Brian Desborough et kuldaeg valitses siis, 

kui paljud Maa-välised ja teised muudest dimensioonidest pärit rassid 

külastasid Maad ning tegutsesid pikka aega, vähemalt sadu tuhandeid 

aastaid, inimeste hulgas. Nagu mainitud Boeingu füüsikud, keda ta tundis ja 

kellega koos töötas, nii usub temagi, et Maa asus enne neid sündmusi 

Päikesele palju lähemal ning et Marss oli umbes seal, kus antud hetkel 

paikneb Maa. Sõltumatud uurijad dr C. J. Hyman ja C. William Kinsman 

oletavad, et Maa tiirles kord Veenuse praegusel orbiidil ning et Marss asus 

tänapäeva Maa kohal.
56

 Muistsete pärimuste järgi olid Maa päevad ja aastad 

kord praegustest palju lühemad ning inimesed elasid märgatavalt kauem.
57

 

Kui kunagi Marsi pinnal voolanud tormakad veevood uuristasid sealsed 
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kanjonid, siis pidi sealne kliima olema soojem, sest praegu on seal nii külm, 

et vesi jäätuks kohe või kerkiks auruna hõredasse atmosfääri.
58

 Desborough’ 

arvates olid Maa algsed rassid Päikesele lähema orbiidi tõttu mustad, sest 

naha pigmendikiht aitas ohtlikke päikesekiiri neutraliseerida. Stonehenge’i 

lähedal ja Prantsusmaa läänerannikul leitud iidsete skelettide nina ja 

lülisamba iseloomulikud tunnused on paljuski samasugused nagu tänapäeva 

aafriklannadel.
59

 Muistsed taiesed, raidkujud ja joonistused üle kogu 

maailma viitavad arenenud negriidsele rassile. 

Sumeri savitahvlid kirjeldavad, kuidas anunnaki “jumalad” põgenesid 

purustuste eest meie planeedilt ning koguni kuulutasid, et just nemad olevat 

selle põhjustanud.
60

 Katastroofis jäid ellu ainult tehnoloogiaga varustatud ja 

usutavasti varakult hoiatatud ettenägelikud tulnukad, kes lahkusid, enne kui 

kataklüsm vallandus, ning inimesed, kes otsisid varju sügaval maa all või 

mägedes, kuhu Boeingu füüsikute arvates kümne tuhande jala kõrgune 

tulvavete möll ei ulatunud. Maa on täis muistsetest aegadest pärit tunneleid 

ja õõnsusi, looduslikke ja tehistekkelisi. Paljud neist olid asustatud, 

sealhulgas ka terve maa-alune linn, mis pakkus varjupaika Türgis asuva 

Kapadookia, foiniiklaste ühe keskuse ja Kapadookia Georgi, kellest hiljem 

sai Inglismaa püha Jüri, päritolumaa tuhandetele inimestele. Seni on 

Kapadookias avastatud kolmkümmend kuus allmaalinna, millest mõned on 

kuni kaheksa korrust maa sisemusse ulatuvad ilmatu suured kompleksid. 

Sealsed ventilatsioonisüsteemid on nii tõhusad, et isegi kaheksa korruse 

sügavusel püsib õhk värske. Kolmkümmend suurt maa-alust linna ja 

tunnelikompleksid on avastatud ka Türgis Derinkuyas. Just tulvaveed ja 

ellujäämise vajadus põhjustasid veeuputusejärgse maailma põllumajanduse 

taastekke rohkem kui kümne tuhande jala kõrgusel, mitte aga viljakatel 

tasandikel, nagu võinuks arvata. Botaanik Nikolai Vavilovi  uurimus 

tuvastas, et kogu maailmast pärit viiskümmend tuhat taime pärinevad 

kõigest kaheksast piirkonnast, mis kõik asuvad mägedes.
61

 James 

Churchwardi arvates võis seda põhjustada asjaolu, et mäed tekkisid 

kataklüsmide ajal, mistõttu paljud senised tasandikualad kerkisid kõrgele. 

Muistsete pärimuste järgi, mida kinnitavad paljud muudki tõendid, hakkasid 

pärast katastroofist või katastroofidest räsitud Maa rahunemist Sumerist 

põhja pool Türgi ja Iraani kõrgetes mägedes varju leidnud ellujäänud 

inimesed Mesopotaamia tasandikele naasma. Piibli järgi randus Noa laev 

pärast veeuputust just Türgis, nimelt Ararati mäel.
62

 Ka sumeri savitahvlid 

kirjeldavad, kuidas anunnaki jumalad tulid tagasi oma olulisi, kuid laastatud 

maid taastama ja taas kasutusele võtma, ning nõnda sündinud tsivilisatsioon 

kannab ajaloos Sumeri nime. Minu arvates viitavad paljud sumeri 

kirjatahvlid siiski Lemuurias ja Atlantises aset leidnud sündmustele. Mõne 

uurija arvates võib anunnakide veeuputuseelsete linnade riismeid leida 

tänapäevase Pärsia lahe põhjast, mis katastroofides senisest palju laiemaks 



Ptk 2 Disainitud ajalugu 

 32 

ja sügavamaks muutus.
63

 Sõltuvalt asukohast ja purustuste tagajärgedest on 

mõned kuldaja suurehitised püsinud ning neid võib tänapäevalgi näha. 

Nende vanus võib olla kümneid kuni sadu tuhandeid aastaid. Mõne kuulsa 

asulapaiga ja rajatise taastasid või ehitasid uuesti üles sumerid umbes 6000 

aastat tagasi. Minu arvates kuuluvad Stonehenge ja Averbury viimaste 

hulka, kuid Giza platoo püramiidide puhul ei tarvitse see nõnda olla ning 

kindlasti ei saa seda öelda mõne Lõuna-Ameerika vapustava ehitise kohta. 

Need pärinevad ilmselt kuldajast. 

Nendest kohutavatest sündmustest saate põhjalikumalt lugeda 

raamatutest The Biggest Secret ja When The Earth Nearly Died. On teisigi 

samal teemal kirjutatud teoseid. Velikovsky raamatuid on loetletud 

bibliograafias. Seda informatsiooni on püütud tunnustatud teadusest, 

haridusest ja ajakirjandusest eemal hoida, peljates doominoefekti, mida 

loetu võiks inimeste arusaamades põhjustada. Kas olete näinud 

maailmarekordiüritusi, kus püütakse võimalikult palju kivikesi ümber 

lükata? Need seatakse üles nõnda, et esimese kukutamise järel langevad 

kivid üksteisele otsa, kuni kõik on maha langenud. Kontrollisüsteem ehk 

Maatriks, nagu mina seda nimetan, on samasugune. Illuminaadid on visalt 

vaeva näinud, et iga kivike oma ülesannet täidaks, sest ühe kukkumine 

tähendaks kõikide kokkuvarisemist. Nende kõige olulisem doominokivi on 

ajalugu ning selle kontrollimisest tähtsamat ülesannet neil vist pole. Kui me 

teaksime, et aastatuhandeid tagasi eksisteeris kõrgesti arenenud 

tehnoloogiline ühiskond, mis lõppes koletu geoloogilise katastroofiga, siis  

näeksime maailma väga erinevas valguses. Kogu inimühiskonna 

evolutsiooni ametlik versioon pudeneks laiali. Me küsiksime, kes olid need 

inimesed? Kust nad tulid? Kust pärinesid nende teadmised ja tehnoloogia? 

Egiptuse ja Sumeri ning iidsetest aegadest meieni jõudnud rajatiste 

saladused polekski äkki enam aimamatud mõistatused. Ning kui Egiptus ja 

Sumer rajati just nende sügavate teadmiste varal, siis tähendab see, et 

mõned neist kataklüsmieelsetest rahvastest võisid püsima jääda. Niisiis mis 

sai nende teadmistest aastatuhandete jooksul ja mis juhtus nende 

vereliinidega? 

Kui lasete kaitsetammis augu tekkida, siis tulvab sealt peagi uputus. 

Just sellepärast on illuminaadid oma religioonivahendite, hilisemal ajal ka 

“teaduse” kaudu püüdnud maha suruda ja varjata kogu informatsiooni, mis 

avaks inimajaloos tegelikult juhtunu. Kui me seda näeme, siis hakkab udu 

hajuma. 
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Hukkamõistmine ilma eelneva uurimiseta on võhiklikkuse tipp. 

Albert Einstein 

Iidsed legendid ja pärimused väidavad, et Atlantise ja Lemuuria 

kõrgesti arenenud kultuurid said oma edenemiseks tõuke teadmistest, mille 

tõid endaga kaasa tulnukate rassid Galaktika erinevatest osadest ning 

universumi teistest mõõdetest. 

Kui avame oma vaimu kõrvaletõrjutud teadmiste vastuvõtmiseks, siis 

mõistame, et see maailm, kus arvame end elavat, on vaid eksistentsi üks 

sagedus. Nagu juba märkisin, koosneb kogu Loodu lõpmatust hulgast 

eludimensioonidest, mis võnguvad erineva kiirusega. Mõelge nende 

arvukate raadio- ja TV-jaamade sagedustele, mis praegu teie kodupiirkonda 

oma saateid edastavad. Nad kõik toimivad samas ruumis, kus asub teie 

füüsiline keha. Teie nende saadetud laineid ei näe ning ka need saatjad ei 

sega üksteist, sest nende võnkesagedus (lainepikkus) on erinev. Kui keerate 

raadio skaalanuppu, et kuulata mõnd teist jaama, siis ei lakka eelmine jaam 

oma saateid edastamast lihtsalt sellepärast, et te seda enam ei kuule. Ta 

saadab ikka endiselt oma saateid eetrisse - eksisteerib nagu ennegi. Ainus 

erinevus on selles, et teie vastuvõtja ei ole enam häälestatud tolle jaama 

sagedusele. Kõik need kogu Loodus leiduvad elu ja eksistentsi lõpmatud 

sagedused asuvad ühes ja samas ruumis. Enamik inimesi nimetab neid 

erinevaid lainepikkusi "dimensioonideks" ning sellest pole midagi: peaasi, 

kui saadakse aru, millest jutt. Täpsemini öeldes on tegu "tihedustega", sest 

mida aeglasemalt energia võngub, seda tihedam ning "kõvem" see näib. 

Mida kiiremini energia võngub, seda eeterlikum ja mittefüüsilisem see näib. 

Lõpuks võngub energia nii kiiresti, et väljub meie füüsiliste meelte 

lainepikkuselt - tiheduselt - ning me ei näe seda enam. Lainepikkust, mida 
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me näeme, nimetan ma Kolmandaks Tiheduseks ehk Kolmandaks 

Mõõtmeks. Praegu olemegi häälestatud sellele sagedusele, meie füüsiliste 

meelte lainepikkusele, ning sellepärast on meil võimalik seda näha ja 

puudutada. "Surres" lahkume sellelt lainepikkuselt ning oma füüsilisest 

kehast ja jätkame oma igavest teekonda mujal - mõnes teises sageduses või 

mõõtmes. Meie vaim, mõtlemine, meie tunded on igavesed. Lõpuks on kõik 

sagedused ja kõik eluavaldused üks ja seesama energia. Me oleme 

üksteised. See ongi Ühe Seadus, mida Illuminaatide Päikese Tempel on juba 

tuhandeid aastaid üritanud varjata ja surnuks vaikida. Mõned maavälised 

ning teistest mõõdetest pärit olendid oskavad oma sagedust muuta ja ühelt 

tiheduselt teisele liikuda; sagedust muutes nad ilmuvad ja "kaovad" otsekui 

raadiojaamad, kui skaalanuppu keerata. See seletab, miks nii paljud on 

näinud, kuidas mõni olend lausa nende silme all "olematuks muutub". 

Tegelikult pole nad sugugi "olematuks muutunud". Nad on lihtsalt lahkunud 

sellelt sageduselt, mida inimene suudab vastu võtta. UFO-dega on sama 

lugu. 

ME EI OLE ÜKSI 

Orionilt, Siiriuselt, Plejaadidelt, Marsilt ning muudest tähtkujudest, 

teistelt planeetidelt ning tähtedelt, mida olen maininud, on ilmselt pärit 

kolme erinevat liiki tulnukad: valge rass või "sinisilmsed blondid", 

varieeruva kujuga reptiilide rass ning nn. "hallid", kes on meile tuttavad 

tänapäevasest UFO-folkloorist (vt. illustratsioonide osa). Eksisteerib 

kõrgesti arenenud must rass, aga ka putukataolised olendid - viimast 

kinnitavad need, keda tulnukad olevat endaga kaasa võtnud. Ufoloogid 

nimetavad neid putukataolisi olendeid insektoidideks. Ma mõistan, kui 

raske on programmeeritud reaalsusetunnetusel seda kõike uskuda ja mõista. 

Kuid esiteks ei palu ma mitte kedagi pimesi uskuda, mida ma ütlen - see on 

vaid informatsioon, talitage sellega oma äranägemist mööda - ning teiseks: 

maailm on kõike muud kui meie programmeeritud reaalsusetaju. Mainiksin 

ka seda, et nagu kõik minu raamatud ja avalikud esinemised, on ka käesolev 

teos esitatud kihiliselt: iga järgmine peatükk lisab eelmisele midagi uut. 

Niisiis saab käesolevas raamatus aegamisi ilmsiks üksikasjalik tõestusaines, 

mis kinnitab reptiilide (roomajate), hallide ning põhjarassi eksisteerimist 

ning nende omavahelist ristamist. Selleks, et mõista tänapäeva maailma, 

tuleb aru saada neist sidemeist, mis ühendavad põhjarassi, roomajaid ning 

halle. Raamatu "The Atlantean Connection" autor W. T. Samsel kirjutab: 
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"Lemuuria ajajärgu esimesel poolel olid kosmosetulnukad 
pelgalt vaatlejate rollis. See tähendab, et tollal ei sekkunud 
nad vähimalgi moel oma uurimisaluste ellu ega tegevusse. 
Need tulnukad tähtedelt vaatlesid ja õppisid tundma Maa 
inimeste arenemist. Oma raamatus "The Atlantis Connection" 
nimetan ma seda projektiks "Titaan". Kolm tähtsamat rühma, 
kes osalesid projektis "Titaan", olid tulnukad Siiriuselt, 
Plejaadidelt ning Orionilt, kuid selles projektis lõid kaasa ka 
mõned teised maavälised rassid. Siin tulevadki mängu 
reptiilid. Samal ajal, kui tulnukad Siiriuselt, Plejaadidelt ning 
Orionilt tegid omavahel tõhusat koostööd vastavalt omavahel 
kokkulepitud tegevusprogrammile, olen ma sunnitud roomajaid 
liigitama renegaatideks või mässajateks, kes ei pidanud kinni 
uurimisprojekti "Titaan" "reeglitest" ehk põhinõuetest, mis olid 

pandud paika kolme peamise projektis osaleja poolt."1 
 

Näib et need kaks rassi - siniste silmadega blondiinid ning roomajad - 

olid mitmel pool Galaktikas omavahel sõjajalal; kummagi poolega ühines 

erinevaid rühmitusi, et niisugusest liidust kasu lõigata. Reptiilide rass on 

(vähemalt ühel tasandil) Illuminaatide taga seisev domineeriv jõud, kuid 

roomajate tegevusse on segatud ka hallid ning osa maavälisest valgest 

rassist ehk põhjarassist, nagu neid ufoloogide ringkonnas nimetatakse. Maa 

inimesed on nendevahelistes lahingutes ja liitudes vaid tähtsusetud etturid. 

Reptiilide ning põhjarassi omavahelisel ristumisel on tekkinud hübriidsed 

vereliinid. Kogu maailma ulatuses on roomajad ristunud ka teiste rassidega, 

ent põhjarass näib olevat reptiilide jaoks kõige olulisem*. Sellise ristumise 

tulemusena sisestus DNA-sse reptiilide geneetiline kood ning need 

vereliinid ongi valitsenud meie maailma juba aastatuhandeid ning on võimu 

võtmepositsioonidel veel tänapäevalgi, nagu hiljem näeme. Vereliinid, kuhu 

kunagi kuulusid Egiptuse vaaraod ning Euroopa kroonitud pead, hõlmavad 

nüüd Ameerika Ühendriikide presidente ning juhtivaid pankureid ja 

massimeedia omanikke. Punase niidina ulatub Atlantise ja Lemuuria-Mu 

"Kuldsest ajastust" tänapäeva mao või roomaja temaatika. Legendides 

nimetatakse mõlemat tsivilisatsiooni Draakonimaaks ja Kodumaaks.2 

Kreeklased nimetasid Atlantist Hesperaks (selle nimega kutsuti Veenust) 

ning väitsid, et Atlantist kaitseb draakon.3 Ameerika indiaanlaste 

pärimustes kannab Atlantis nime Itzamana, mis tõlkes tähendab Draakoni 

Maa või Vana Punane Maa.4 Algonquini indiaanlased tähistavad Atlantise 

mandrit nimega Paan; samasugust nime kannab ka vanade kreeklaste sokk-

jumal. Mõned Egiptuse ja Kreeka vanemad pärimused kinnitavad, et Paan 

oli algselt atlantide draakon- või sokk-jumal.5 Ja Lemuuria teine nimi, Mu, 



Ptk 3    Jumalate valitsemise all 

 40 

on üsna sarnane polüneesia sõnale, mis märgib draakonit.6 India tamilite 

muistses teoses "Silappadikaran" on juttu Vaiksesse ning India ookeani 

kadunud kontinendist nimega Kumari Nadu või Kumari Kandam, mis 

tähendab tõlkes Surematute Madude Draakonimaa. 

 

 

SIIRIUS - TE EI MÕTLE SEDA OMETI 

TÕSISELT? 

 

Atlantises ja Lemuurias rajasid need tehnoloogiliselt kõrgesti arenenud 

tulnukad kosmosest ja teistest dimensioonidest müsteeriumikoole ning 

panid aluse 

salaühingute võrgule, et anda oma teadmisi edasi vähestele valitud 

___________________________________________ 

*Käesolevas raamatus käsitleme eeskätt reptiilide vereliini, kuid 

eksisteerivad veel teisedki maavälise päritoluga vereliinid. Põhja- ning 

Kesk-Ameerikast kogutud cherokee ja maaja pärimused, aga samuti Vana-

Kreeka ajaloolased Apollodorius ja Diodorus kinnitavad, et tulnukad 

Plejaadidelt (nende hulka kuulub nii põhjarass kui ka reptiilid) tegutsesid 

Atlantises ning astusid vahekorda inimestega, pannes nõnda aluse uuele 

võimsale rassile. 

asjassepühendatuile. Legendid väidavad, et üks tulnukate rass saabus 

Maale kõige heledamalt tähelt - Siiriuselt ehk nn. Koeratähelt, mis asub 

meist umbes 8,7 valgusaasta kaugusel. Termin "Koeratäht" on tulnud 

käibele sellepärast, et Siirius asub Suure Peni tähtkujus; seda tähte 

kutsutakse ka Orioni Koeraks.8 Legendid ja pärimused kinnitavad, et 

Siiriuselt saabunud olendid tõid endaga Atlantisesse ja Lemuuriasse/Mu'sse 

kaasa hulganisti kõrgeid tarkusi ning asutasid Atlantise müsteeriumikooli. 

Robert Temple märgib oma raamatus "The Sirius Mystery" (Destiny Books, 

Vermont, USA, 1998), et Aafrika mandril Malis elav dogonite hõim usub: 

Siiriuselt saabunud tulnukad käisid nende esiisadel külas ning avaldasid 

neile põhitõdesid meie universumi kohta. Dogonid kirjeldavad tulnukaid 

Siiriuselt kui kahepaikseid, kes "sarnanevad madudega" - nagu hiljem 

näeme, kordub see teema sageli. Temple arvab, et Sumerist leitud 

savitahvlitel kujutatud Anunnaki'd võivadki olla need Siiriuselt saabunud 

tulnukad. Veel väidab ta, et Egiptuse sfinks ei ole mitte lõvi, vaid hoopis 

koera kehaga ja see sümboliseerib Koeratähte ehk Siiriust;9 mõnede 
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uurijate meelest on sfinksil naise, aga mitte vaarao nägu. Tõepoolest 

kujutasid muistsed egiptlased lõvisid sfinksist sootuks erinevalt ning koer 

on muistses mütoloogias vägagi levinud sümbol.10 Tegelikult suhtusid 

muistsed egiptlased oma koertesse väga aupaklikult ning koera sümbol 

märkis neil Siiriust.11 Siiriuse süsteemi kujutati sümboolselt naiselikuna 

ning seega on hüpoteesil koera keha ning naise näoga sfinksist kahtlemata 

oma loogika, kuid pole siiski võimatu, et sfinksil on siiski lõvi keha. Siiriust 

seostatakse punase värviga, sest silmapiiri kohale kerkides näib ta 

punane.12 Pikka aega oli sfinks punaseks värvitud. Oli täiesti loogiline 

järeldada, et see võis sümboolselt viidata Marsile, Punasele planeedile, kuid 

muud tõendusmaterjali arvesse võttes tundub Siirius olevat tõenäolisem 

variant. Tänapäeval väidavad teadlased, et Suures Püramiidis asuv 

Kuninganna vaatlusava oli konstrueeritud nii, et läbi selle võiks näha 

Siiriust. Robert Temple esitab hulganisti omavahel seotud teavet, 

tõestamaks oma veendumust, et muistsetel aegadel saabus Siiriuselt Maale 

amfiibide ehk kahepaiksete rass; nad tõid endaga kaasa teadmised, mis 

panid aluse neile arenenud tsivilisatsioonidele. Pariisis Louvre'i muuseumis 

leidub vanade kreeklaste teos, kus Siiriuse süsteemi on kujutatud mao või 

draakonina. 13 

Temple'i uuringud said alguse siis, kui ta kuulis, et Loode-Aafrikas elav 

dogonite hõim oli 1931. aastal edastanud Prantsuse teadlastele hämmastavat 

teavet Siiriuse tähesüsteemi kohta. Nende teadlaste sõnutsi tundsid dogonid 

ka kõiki meie Päikesesüsteemi planeete kuni Plutoni, aga samuti nende 

planeetide kaaslasi, mis avastati suhteliselt hiljuti. Dogonid väitsid, et 

ümber Siiriuse tiirleb nii raske täht, et kogu maailma inimesed ei jaksaks 

seda üles tõsta. 14 Sel ajal, kui dogonid tollest tähest rääkisid, ei olnud 

teadlased veel avastanud seda tähte, mida tänapäeval tuntakse Siirius B 

nime all. Väidetavalt olevat dogonid öelnud, et sellel väga raskel tähel 

kulub ühe tiiru tegemiseks ümber Siiriuse umbes viiskümmend aastat ning 

ta on "imetilluke". 15 Tänapäeval teame, et see on tõsi. Siirius B on 

fantastiliselt raske kääbustäht. Dogonid olevat kinnitanud, et ümber Siirius 

A tiirleb veel teinegi täht, mis samuti teeb viiekümne aastaga ühe tiiru 

ümber Siirius A. Tollal polnud ka sellest tähest mitte kellelgi aimu, ent 

1995. aastal avastasid astronoomid, et Siirius C on tõepoolest olemas. 16 

Illuminaatide kolmega seostuv sümbolism - kolmainsus - näib olevat 

vähemalt osaliselt seotud Siiriuse süsteemi kolme tähega. Temple väidab, et 

pidevad viited arvule 50 vanades müütides võivad vihjata nende kahe tähe 

50 aasta pikkusele tiirlemisperioodile; sümboolselt olevat dogonid ka 

nimetanud Siirius B-d ning Siirius C-d kaksikuteks, kasutades nende tähtede 

kohta koodimärgina nende kombineeritud tiirlemisperioodi ehk arvu 100. 
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Läbi kogu muinasaja kohtab arvukalt vihjeid kaksikute sümboolikale. 

Siirius B kohta kasutavad dogonid nime Digitaria ning Siirius C kohta 

Sorghun ehk Naistäht.17 Nad kutsuvad seda veel Naiste Päikeseks või 

Naistetäheks. 18 Dogonite jaoks on kõige tähtsam täht Siirius B, mida palja 

silmaga näha ei võinud, nagu nad õigesti märkisid. Veel tänapäevalgi 

rajanevad nende religioossed rituaalid ja riitused Siiriuse süsteemi tsüklitel. 

Koeratähe, Siiriuse ehk Siirius A mass on meie Päikese omast kaks ja pool 

korda suurem ning ta on Päikesest kolmkümmend viis ja pool korda 

heledam. 19 Kui võtta arvesse, et Päikesesse on koondatud 99% meie 

Päikesesüsteemi massist, siis on Siirius B tilluke. Selle tähe mass on vaid 

1,053 korda Päikese omast suurem. 20 Kuid ta on uskumatult tihedasti 

kokku surutud ning on sellepärast väga tilluke. 

Enamik muistseid seltse - ja salaseltse - keskendusid Siiriusele. Usuti, 

et suvekuudel valitsev leitsak on osaliselt Siiruse põhjustatud ning neid kuid 

hakati nimetama "koerapäevadeks". Egiptlased reguleerisid oma kalendrit 

Siiriuse (kreeklaste Sothise) liikumise järgi ning Sothise kalender rajanes 

sellele, et Siirius tõusis üks minut enne Päikest - nn. suvine heliakaalne 

tõus.21 Arv 23 oli nii dogonite kui ka egiptlaste ja babüloonlaste jaoks väga 

tähtis. Mõnede uurijate meelest oli selle põhjuseks heliakaalne tõus 23. 

juulil, mil Siirius, Maa ja Päike asuvad ühel sirgjoonel. Teiste arvates võiks 

niisugune nähtus avada "tähevärava" kahe päikesesüsteemi vahel, 

omalaadse interdimensionaalse (inter-tihedusliku) portaali. Paljude 

kultuuride kalendrites algas just sel hetkel uus aasta. Väidetakse, et sfinksi 

(koera?) pilk on suunatud täpselt sellesse punkti horisondil, kus Siirius 23. 

juulil tõuseb ja et püramiididki on orienteeritud just samasse punkti. 22 

Muide, just sel ajal koguneb Illuminaatide eliit igal aastal Põhja-Californias 

asuvasse Bohemian Grove'i, et kapuutsidega mantleisse rõivastatult 

sooritada oma koletuid rituaale 40 jala kõrguse kivist öökulli ees, nagu seda 

kirjeldasin oma raamatus "The Biggest Secret". Hiljem räägin sellest 

lähemalt. Illuminaatide võrku kuuluvad salaühingud nagu vabamüürlased ja 

teised on fookustatud Siiriusele. Seda tuntakse kui Idatähte - ning täpselt 

sama nime kannab vabamüürlaste organisatsioon, mis võtab oma liikmeks 

ka naisi. 23 Egiptuse laiuskraadil on just Siirius see täht, mis tõuseb 

esimesena idataevasse. Idatähe sümboliks on satanismist tuntud sümbol, 

nimelt tagurpidi pööratud pentagramm ning see sümboliseeribki Siiriust 

(Joon. 2). Pentagrammi ringis kasutavad satanistid oma riituste käigus, et 

kutsuda muutest dimensioonidest meie maailma deemonlikke olendeid või 

siis selleks, et "tõmmata Saatana Kuningriik siia, et see ilmutaks ennast Maa 

peal", nagu üks kirjanik on öelnud. Pentagrammi sümboliseerib soku pea, 

mida tuntakse kui Mendesi Sokku või Baphometti - kujutist, mille 
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kummardamises süüdistati Templirüütlite salaühingut, kui nad pärast 1307. 

aastat Prantsusmaalt välja aeti. Ka soku pea assotsieerub Siiriuse 

süsteemiga. Muistse aja inimesed ehitasid hiiglaslikke templeid, mis olid 

suunatud täpselt sellesse punkti horisondil, kust Siirius "tõustes" nähtavale 

ilmus, ning nende tähtsaimad riitused olid fookustatud Siiriusele, nagu seda 

on tänapäeval mitmed Illuminaatide riitused. Üheks näiteks neist Siiriusele 

orienteeritud struktuuridest on Egiptuses Denderah's paiknev Isise Tempel. 

24 

 

Joon. 2:Tagurpidi pööratud pentagramm on satanismi klassikaline 
sümbol ning ilmselt ka Siiriuse sümbol. 
 

Jumalanna Isis on Egiptuse mütoloogias Siiriuse sümbol. Oma 

raamatus "The Sirius Mystery" 

pakub Robert Temple välja 

seisukoha, et Isis on Siirius ning 

Isise "õde-jumalanna" Nephthys 

esindab Siirius B-d. Usuti, et Isis 

on nähtav, Nephthys aga nähtamatu 

- täpselt nii, nagu Siirius A ja 

Siirius B. Teine Siiriuse sümbol oli 

Anubis (egiptlaste Anpu), keda 

kujutati koera või šaakali peaga 

jumalana ning seostati Egiptuse 

päikesejumala Osirisega. 25 Tunti 

ka jumalanna Anukist, kes sõidab 

taevases paadis koos Sothise ja Satisega - jälle kolm Siiriuse tähte, võib-olla 

sellepärast, et neid seostatakse jumalannadega ning Sottis oli kreekakeelne 

sõna Siiriuse tähistamiseks. Koera või hundi sümbol on hästi tuntud mao 

või roomajate kultuses. Sulu hõimu manatark Credo Mutwa on öelnud, et 

nende legendides nimetatakse Siiriust Hunditäheks. Sumerist leitud 

savitahvlitel on roomajatest "jumalate" ehk Anunnaki'de juhti nimeks An 

(hiljem Anu). Teda kujutati šaakali või koerana. Egiptlased uskusid, et 

Siirius on seotud Orioniga ning huvitaval kombel seostavad tänapäeva 

ufoloogid reptiile nii Siiriuse kui ka Orioniga. Egiptuse mütoloogias oli Isis 

(Siirius) Osirise (Orioni) kaaslane. Tänapäevani on Illuminaatide 

tähtsamateks sümboliteks silm, kolmnurk või püramiid, viieharuline täht, 

obelisk ning kuppel. Egiptuse hieroglüüf, mis tähistas Siiriust, oli obelisk, 

kuppel ja viieharuline täht; Malis elav dogonite sugulashõim bozod kutsub 

Siiriust Silmatäheks; üks Egiptuse hieroglüüf, mis märgib Siiriust, on 

kolmnurk - kolm nurka märgivad kolme Siiriuse tähte; pütaagorlaste koodis 
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märkis kolmnurk vett. 26 Egiptuse müütides oli silm Osirise sümboliks. 

Muistsed rahvad kasutasid Siiriuse sümboolseks tähistamiseks ka vibu ja 

noolt ja nimetasid teda Vibutäheks. Vana-Egiptuse sõna, mis tähendab 

vibumeest, märkis ka "rasket tähemetalli" - Siirius B-d - ning rasket 

tähemetalli tähistav termin sarnanes sõnadega, mis tähendasid kääbust ja 

kaalu. 27 Sumerite Gilgameshi eepos jutustab tähest, mis on nii raske, et 

seda ei ole võimalik tõsta. Seda tähte seostati Ani või Anuga, Anunnaki'de 

juhiga. Egiptlaste peajumal Osiris kandis ka nime An. Sumeri pärimuste 

järgi olnud shaakali/koera peaga jumal Anil tütar - koertejumalanna Bau. 

On oletatud, et nimest Bau on tulnud (ingliskeelne - tõlkija märkus) termin 

"bow wow", millega märgitakse koera haukumist. 28 Tõepoolest, "bow 

wow" ei meenuta kuigivõrd neid häälitsusi, mida koer teeb. Sumeri eeposes 

antakse Gilgameshile 50 kaaslast, mis võib sümboliseerida 50 aastat, mille 

jooksul teeb Siirius B ringi ümber Siiriuse. Kindlalt võib aga väita, et 

Siiriusele ning Siirius B-le kuulus muistsete rahvaste elus väga tähtis koht. 

Dogonid kutsuvad neid amfiibolendeid Siiriuselt Nommoks või Vete 

Isandateks. Muistsed allikad toetavad teateid selle maavälise rassi kohta. 

Sumerid väidavad, et nende tsivilisatsioonile panid aluse kummalised 

olendid merest. Ajaloolane Alexander Polyhistor (sündinud 105. aastal 

eKr.) kirjutas, et need olendid olid kahepaiksed, kes olid õnnelikud, kui said 

ööseks vette tagasi minna. 29 Neid kirjeldatakse kui pooldeemoneid 

(poolenisti inimesed, poolenisti mitte) ning mõistusega loomi. 30 Teised 

legendid kinnitavad, et oma teadmiste ning elu pikkuse poolest ületasid nad 

inimesi suuresti. Nad olid surematud ning läksid "jumalate" juurde tagasi 

laevaga, võttes endaga kaasa Maa fauna näidiseid. Huvitav on see, et 

dogonid on andnud Siiriusele nimeks Kala Maa ning Puhas Maa ning päeva, 

kui Nommo laskus meie planeedile, kutsuvad nad "kala päevaks". 31 

Babüloonia preester Berossus kirjutas, et babüloonlaste uskumuse kohaselt 

ulatub inimsugu tagasi "kalajumal" Oanneseni, keda filistiinid tundsid 

Dagoni nime all. Sedasama, mida babüloonlased rääkisid Oannese kohta, 

kõnelesid sumerid Enkist, ühest roomajate-Anunnaki'de tähtsamast juhist. 

Sümboolselt kujutati Enkit olevat tihedalt seotud veega; ta olevat sõitnud 

laevas, mis võis laskuda vee alla või tõusta taevasse. Enki olevat olnud 

hiiglane, kelle keha katnud soomused nagu kala või reptiili. Babüloonia 

legendides kirjeldatakse Oannest kui ühte Annedoti'dest ("Vastikutest"), kel 

olid küll inimese pea ning jalad, aga kala keha ja saba. 32 Kahtlemata on 

just sealt pärit jutud näkkidest. Kreeka jumalaid, keda tuntakse kui 

"vanamehi merest", nimetati näkimeesteks. Väideti, et kui nendega võitlusse 

astuda, muutsid nad oma kuju; legendaarsed Ateena rajajad, Cecrops ja ta 

poeg, olevat olnud amfiibid, poolinimesed-poolmaod. Kreeka jumal Tython 

oli teine poolinimene-poolmadu, keda müüdid seovad Siiriusega ning nii 
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Isist kui ka Osirist on mõnikord kujutatud kala või mao sabaga. Kreeklaste 

Poseidon ja roomlaste Neptun on samasugused sümbolid. 

Anunnaki'd (Annedoti'd) näivad olevad lausa eriliselt seotud veega ning 

nende vereliinid kasutavad veel tänapäevalgi kodeeritud nimesid, mis 

vihjavad sageli "põlvnemisele veest". Tundub, et suuremad nendesse 

vereliinidesse kuuluvad perekonnad paiknevad kas väga palava kliimaga 

piirkondades nagu Texases, Arizonas, Nevadas ja Californias või veelgi 

sagedamini jahedates niisketes paikades, kus leidub ohtrasti vett. Üks nende 

suuremaid keskusi on Madalmaad ning see on maailma üks niiskema 

kliimaga paikkond; suur osa vett tuleb merest. Nad eelistavad elada ka 

Euroopa aristokraatide külmades ja niisketes kindlustes ning lossides. 

Tähekombinatsiooni "Anu" sage kordumine nagu näiteks sõnades Anunnaki 

(ning An või Anu, nende "juht") on muistses mütoloogias väga tavaline. 

Tunneme Anubist ja Anukist ning muistne sanskriti termin anu-pa tähendab 

tõlkes "vesine maa". 33 Muistsed legendid ja uskumused väidavad, et 

Siirius on väga vesine ning seal kasvab tihe lopsakas taimestik - 

kahepaiksete ja roomajate jaoks suurepärane elukeskkond. Hiina pärimuste 

järgi pani nende tsivilisatsioonile 3322. aastal eKr. aluse amfiibolend 

nimega Fu-Hsi või Fuxi. Üks legend räägib, et sel kahepaiksel olnud mao 

keha ning inimese pea ning pärast veeuputust olevat ta hakanud maailma 

taasrahvastama, astudes selleks verepilastuslikku suhtesse Nu Guaga, kes 

olevat olnud samuti pooleldi inimene, pooleldi madu. Hiina mütoloogia 

tunneb ka Gong-Gongi, kes oli "sarvede ja mao kehaga koletis". See 

tegelane sarnaneb väga egiptlaste Seti ning dogonite Ogoga. Kahepaikseid 

olevusi tunneb Hiina mütoloogia veel teisigi: imperaator Yu (Yu viitab 

reptiilidele) ning tema isa Gun (nimi, mis viitab kaladele); muistse Hiina 

joonistused, mis kujutavad selle maa ajaloolisi/mütoloogilisi isikuid, 

sarnanevad piltidega, mille on joonistanud dogonid. 

Tänapäeval on kõikjal maailmas teatatud meredest ja järvedest 

tõusvatest või neisse laskuvatest UFO-dest, ühed tuntumad sellistest 

teadetest pärinevad Titicaca järve piirkonnast Peruus/Boliivias; see on 

merepinnast kõige kõrgemal asuv laevatatav järv kogu maailmas. Mainekas 

ufoloog Timothy Good toob niisuguste nähtuste kohta hulganisti näiteid 

oma raamatus "Unearthly Disclosure" (Century, United Kingdom, 2000). 

Good nimetab niisuguseid sõidukeid USO-deks (lühend ingliskeelse termini 

Unidentified Submergible Objects - tundmatud sukelduvad objektid - 

esitähtedest) ning toob teateid tunnistajatest, kes on kõikjal maailmas neid 

näinud, eriti Cote järvel Costa Ricas ning Puerto Rico vihmametsades. 34 

Dogonid kirjeldavad, kuidas Nommo saabus "laevas" ning see kirjeldus 

meenutab üsnagi täpselt kosmoselaeva. Robert Temple räägib, kuidas 

dogonid kirjeldasid Nommo maandumist Egiptuses, sellega kaasnenud 
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ülitugevat müra ja vibratsiooni, mis põhjustas tõelise tolmutormi. Dogonid 

rääkisid: Nommo (seda terminit kasutavad nad alati ainult ainsuses) olnud 

"otsekui leek, mis kustus, kui ta Maad puudutas." Temple kirjutab, et 

dogoni legend väidab: sõiduk või "laev" maandus kolmele jalale. Suurem 

sõiduk jäi hõljuma atmosfääri. Legendid näivad kinnitavat, et Nommo 

kinnitanud: mõnda neist hakatakse kutsuma "lammutajateks" ning üks 

nende hulgast "sureb ristil". 35 Peruu loomismüütides räägitakse suurest 

kettast, mis tuli taevast ning laskus saarele, mida kutsutakse Päikesesaareks. 

Seda paika Titicaca Boliivia-poolses servas olen ma külastanud kaks korda. 

Müüdid kinnitavad, et kui vesi pärast Suurt Üleujutust taganema hakkas, oli 

selle saare kõrgeim tipp esimene paik, mis vee alt nähtavale ilmus. Leidub 

skeptikuid, kes üritavad kahtluse alla seada dogonite jutustusi, Nommot 

ning nende lugusid Siiriusest. Nad kinnitavad, et Prantsuse uurijad, kes selle 

informatsiooni esimest korda avalikustasid, mõtlesid selle kõik lihtsalt välja. 

Kuid sulu manatark ja selle rahva ametlik ajaloolane Credo Mutwa kinnitab, 

et tema rahval on samasugused pärimused. Credo Mutwa sõnutsi nimetavad 

sulud Siiriust Hunditäheks ning nende muistsed legendid kinnitavad, et 

Siiriuselt saabusid Maale "vees elavad kala-inimesed". Räägitakse ka 

"hiigelsuurest sõjast" Siiriusel, mille käigus kala-inimesed ajasid välja need, 

keda me praegu inimestena tunneme. Credo kinnitab veel, et dogonite 

legendid ei ole sugugi ainsad muistsed lood Siiriuse süsteemi kohta. Sulud 

tundsid Siirius B-d Süvendikutähe nime all ammu enne seda, kui moodne 

astronoomia tähe avastas. Oma raamatus "Song Of The Stars" (Station Hill 

Openings, Barrytown, New York, 1996) kirjutab Credo: 

 

"Mitte ainult sulud, vaid ka dogonid ja paljud hõimud kogu 
Aafrikas teavad lugusid Nommost, kes meenutab meie legendi 
veeinimeste kuningast. Väidetakse, et nad on arukad olendid, 
kes on Maad külastanud korduvalt. Harilikult kirjeldatakse neid 
inimesesarnastena, ainult nende nahk meenutab roomaja 
oma. Olen kuulnud, kuidas neid on kirjeldatud kui väikese 

deemoni ja delfiini hübriidi." 36 
 

Joon. 3: USA ühedollarilisel rahatähel on kujutatud klassikalist 
Illuminaatide sümbolit: kõikenägevat silma ning püramiidi, mil 
puudub tipp. 
Joon. 4 ja 5: Oma reklaamidel kasutab püramiidi ja kõikenägevat 
silma terve hulk kompaniisid, kaasa arvatud R. J. Reynolds, väga 
oluline Illuminaatide vereliin, ning "Fidelity Investments"... 
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Zecharia Sitchini tõlgitud sumeri savitahvlid kinnitavad, et Anunnaki'd 

tulid planeedilt nimega Nibiru, mis tiirleb mööda hiigelsuurt elliptilist 

orbiiti, mis viib selle planeedi 3600 aastaga Plutost veel märksa kaugemale 

ja toob siis tagasi Marsi ning Jupiteri vahele. Ma pole kunagi arvanud, et 

Nibiru võiks olla planeet. Tegu võib olla hiigelsuure komeediga. Ent nii 

ühel kui teisel juhul on tihe side Sumeri savitahvlitel kirjeldatud reptiilidest 

Anunnaki'de ning Siiriuse-Orioni vahel täiesti ilmne. Oma raamatus "The 

Return Of The Serpents Of Wisdom" (Adventures Unlimited, Illinois, USA, 

1997) kirjutab uurija Mark Amaru Pinkham, et Atlantises oli siiriuslaste 

sümboliks kolmnurk; mõnikord paiknes selle keskel ka silm. 37 Puuduva 

tipuga püramiid ja/või kõikenägev silm on muistne sümbol, mida kasutavad 

Illuminaadid ning mida võib tänapäeval näha ühedollarilisel rahatähel, 

Ameerika Ühendriikide Suure riigipitsati tagaküljel ning lugematutel 

logodel, mida kasutavad Illuminaatidele kuuluvad kompaniid (Joonised 3, 4 

ja 5). Leiate selle ka Briti Salaluure osakonna MI5 logolt (Joonis 6). 

Räägitakse, et Suure riigipitsati eskiisjoonised andis Thomas Jeffersonile, 

ühele Ameerika esimestest kolonistidest ning roosristlasele, keegi 

salapärane võõras, kel oli seljas keep ja pähe tõmmatud kapuuts, mis kattis 

ta näo. Pärast Atlantise hukku viisid ellujäänud selle sümboli Egiptusesse ja 

mujale, kus seda hakkas kasutama Illuminaatide salaseltside võrk, mis 

pärast kataklüsmi taas esile kerkis. Atlantises oli kolme teravikuga 

kolmikhark kuningliku suguvõsa sümbol; hiljem muutus ta kolmeharuliseks 

vapiliiliaks, mis on tänapäevani Illuminaatide vereliini sümboliks. Atlantise 

tähtsaim "jumal" oli tulejumal Votan 38 , kes hiljem nii Põhja- kui Lõuna-

Ameerikas ja Euroopas kandis nime Wotan ja Wodan. 

Joon. 6: ... ning siin on see sümbol Briti Salaluure osakonna MI5 
logol. Briti Salaluure rajasid Illuminaadid ning selle ajalugu ulatub 
tagasi 16. sajandisse, kuninganna Elisabeth I aegadesse. 
Joon. 7: Suurbritannia ühe suurema telekompanii, "British Telecom" 
embleemil on mao sümbol. Vaadake paremat kätt ja paremat jalga. 

Ameerikas tegutsev organisatsioon "The Lemurian Fellowship" 

("Lemuuria Vennaskond"), kes uurib kadunud kontinendi ajalugu, kinnitab, 

et Lemuuria tsivilisatsiooni juhtis tulnukate rass Veenuselt nimega 

Kumarad. 39 Vennaskond kinnitab, et Kumarad rajasid müsteeriumikooli, 

et pühendada väljavalitud inimesi kõrgeltarenenud esoteerilistesse 

teadmistesse. Selle struktuuri kuulus 13 kooli (pühendamisastet) ning iga 

aste oli eelnevast kõrgem, kinnitavad nad. 40. See pole midagi muud kui 

salaseltside klassikaline struktuur läbi ajaloo. Need, kes võeti vastu 13. 

kooli, nimetati "Madude Ordu" liikmeks ning neil lubati hakata teisigi 

õpetama. Raamatus "The Gods Of Eden" (Avon Books, New York, 1993) 

nimetab William Bramley seda Mao Vennaskonnaks. Mao sümboolikat 
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võib kohata Illuminaatidele kuuluvate firmade logodel - ja üks näide selle 

kohta on Suurbritannia ühe juhtiva telekompanii "British Telecom" 

embleem (Joonis 7). Nagu kinnitab "The Lemurian Fellowship", olid 

Lemuuria kuningad ja kuningannad Draakoni Vereliini 13. astme 

pühendatud. Nagu alati maokultuste ja maovennaskondade puhul, nii olid 

ka Lemuuria pühendatud päikesekummardajad. Kuid kas see oli meie Päike 

või hoopis Siirius, kõige heledam täht taevavõlvil? Ülestähendused, mille 

leidis Indiast juhtiv Lemuuria ajaloo uurija ning kirjamees kolonel James 

Churchward, kinnitasid päikesekummardamist. Ilmselt oli üks Lemuuria 

nimedest Päikese Impeerium ning Illuminaatide päikesesümboolika võib 

olla seotud nii sellega kui ka Atlantise Päikesetempliga. 

 

Joonis 8: Arvutuid müüte, mis kõnelevad sellest, kuidas "jumalad" 
uppunud kontinendilt rändasid laiali üle kogu maailma ning rajasid 
uusi tsivilisatsioone, saab seletada rahvaste väljarändamisega 
Atlandi ookeanis asunud Atlantisest ning Lemuuriast või Mu'st 
Vaikses ookeanis. 
Lemuuria 

Atlantis 

Aasia 

Austraalia 

Põhja-Ameerika 

Lõuna-Ameerika 

Euroopa 

Aafrika 

Atlantis ning Lemuuria eksisteerisid sadu tuhandeid aastaid ja Atlantis 

lagunes pika aja jooksul järk-järgult enne lõplikku katastroofi. Mõlemad 

kultuurid koos oma preestrite ning "kuninglike" vereliinide ehk 

Draakonikuningatega levisid laiali üle kogu maailma, asutades kolooniaid 

maakera igas paigas. Nad võtsid kaasa oma draakonisümboolika, mis on 

tänini säilinud näiteks niisugustes maades nagu Hiina, ent täiesti kindlasti 

ka Illuminaatide seas. Atlantise-Lemuuria ajastul levitati neid teadmisi, 

lugusid ning sümboolikat üle terve planeedi ja maaväliste rasside 

kuninglikud vereliinid levisid kõikjale. See seletabki, miks kataklüsmide 

järel, mil Euroopa rassid "avastasid" Ameerika, Austraalia ning teised 

maailma piirkonnad, mis näiliselt ei olnud omavahel seotud, leidsid nad, et 

kõik need inimesed vestavad ühtesid ja samu lugusid ning järgivad 

põhiliselt ühtesid ja samu religioone. (Joonis 8). Ühine päritolumaa oli 

Atlantis-Lemuuria. Kui Atlantise ning Lemuuria pühendatud edasi rändasid 

ning koloniseerisid Põhja- ja Lõuna-Ameerika ning hilisema Egiptuse ja 

Lähis-Ida, Euroopa, Skandinaavia ning Hiina, kasutasid nad oma kõrgeid 

tehnilisi teadmisi püramiidide ja teiste hiiglaslike struktuuride 



Ptk 3    Jumalate valitsemise all 

 49 

püstitamiseks, mille ehitamisega me tänapäevalgi suurt vaeva peaksime 

nägema. Uurijad on kindlaks teinud, et need hiiglaslikud rajatised on terves 

maailmas ehitatud nõnda, et nad on fantastiliste vahemaade tagant üle kogu 

planeedi üksteise suhtes geomeetriliselt õigesti orienteeritud. Tundub olevat 

käsitamatu saladus, kuidas seda tehti, kuid salapärast ei ole siin midagi. 

Muistsete hõimude (ning tänapäeva Illuminaatide) pühad paigad olid alati 

globaalse energiavõrgu keerispunktid. See võrk kujutab endast 

meridiaanidena tuntud jõujoonte võrku, mis ümbritseb tervet planeeti ning 

tungib ka selle sisemusse. Hiljem käsitlen ma seda teemat lähemalt. Kui 

need jooned lõikuvad, tekitavad nad spiraalse energiakeerise; mida rohkem 

jooni omavahel lõikub, seda võimsam on mõistagi ka keeris. Just 

niisugustesse paljujoonelistesse keerispunktidesse nagu seda on näiteks 

Stonehenge, püstitasid tulnukad Atlantisest ja Lemuuriast oma templeid, 

püramiide jms. Globaalne energiavõrk on sümmeetriline ning keerispunktid 

on omavahel geomeetriliselt orienteeritud. Niisiis on kõik nendesse 

punktidesse ehitatud rajatised omavahel täpses geomeetrilises suhtes. Niisiis 

on asi väga lihtne, kui vaid oskate neid keerispunkte üles leida. Atlantlased 

ja lemuurlased oskasid seda. Kõik kuulsad muistsed ja tänapäevased "pühad 

paigad" on alati seotud atlantlaste ning lemuurlastega. Väidetakse, et 

Arizonas asuv Sedona, mis on oma võimsate keerispunktide poolest 

tänapäevalgi tuntud, väidetakse olevat lemuurlaste muistne koloonia, nagu 

ka Shasta mägi Põhja-Californias. 43 Ufoloogid seostavad Sedonat veel 

reptiilide maa-aluse baasiga, kus roomajad koos oma inimestest või enam-

vähem inimestest käealustega (kes kuuluvad Illuminaatide hulka) töötavad 

teaduslike ning geneetiliste probleemide kallal. Baas arvatakse paiknevat 

Sedonas asuva Boyntoni kanjoni all. Ameerika mõistes pole see kuigi 

kaugel Lemuuriaga seostuva hopi hõimu indiaanlaste reservaadist. 

ATLANTISE/LEMUURIA KOLOONIAD 

Ühe osa atlantlastest ning lemuurlastest, kes koloniseerisid meie 

planeedi, moodustasid kaarialased (kaarialane = "Atlantise Tulejumala 

mere/maoinimene"), eus-carad (põhimõtteliselt sama tähendus) ning tuarked 

(Kõikväelise Tulejumala Maoinimesed). 44 Tuarkedest said tuaragid, kes 

asusid koos oma Atlantisest kaasatoodud teadmistega elama Põhja-

Aafrikasse; eus-caradest said Hispaania baskid; kaarialased said tuntuks 

foiniiklastena - väga oluline fakt, nagu varsti selgub. 45 James Churchward 

on leidnud kaarialaste jälgi ka Ameerikas. Tänapäeval Põhja-Aafrikas 

elavad tuareegid, tuarkede järeltulijad, on lubanud mõnel külalisel näha 

nende iidset koobaste süsteemi Ahaggari mägedes, mille seintele on 
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maalitud tuareegide esivanemad Atlantisest, kes hoiavad käes madusid ning 

mõõku, mille teral on kujutatud kolmikhark. 46 Need, keda on kutsutud 

külastama tuareegide maa-aluseid templeid, väidavad end olevat näinud 

rohelisi "koletisi" - roomajaid nimega Ouran, keda tuareegid kummardavad 

kui oma madujumalanna või "vanaema" materiaalset väljendust. 47 Ka 

tantsivad tuareegid oma Atlantise tulejumala Volcani või Votani auks. 

Atlantlased ja lemuurlased rajasid oma kolooniaid Egiptusesse, mida sellal 

nimetati Khem'iks ehk Tulejumala Maaks. Tähte "K", mis märgib nende 

reptiilsete vereliinide poolt ilmselt väga sageli kasutatud häälikut, tähistati 

maokujulise Egiptuse hieroglüüfiga. Khem oli selle jumaluse nimi, keda 

sümboolselt kujutas must sokk ning kes hiljem sai nimeks Paan. Sokku 

kummardavad Illuminaadid ning satanistid Baphometi nime all veel 

tänapäevalgi. On alles palju muistseid kirjutisi, mis tõestavad, et Egiptuse 

valitsejate dünastiad ulatuvad tagasi kümneid tuhandeid aastaid 

varasemasse perioodi kui see, mida ametlik ajalugu peab Egiptuse 

tsivilisatsiooni tekkeajaks. See kõneleb tolle seisukoha kasuks, mille 

kohaselt paiknes Atlantise/Lemuuria koloonia Egiptuses juba ammu enne 

kataklüsmi. 

Ka Kreeka koloniseerimine on märksa vanem, kui seda väidavad 

ametlikud allikad ning see koloonia (ehk ateenlased) astus juba enne 

veeuputust atlantlastega sõtta. Platon kirjutas sellest sõjast, aga ametlik 

ajalookäsitlus on selle kõrvale heitnud - nii ammustel aegadel polevat 

Kreekat veel olemas olnud. See ei ole nii. "Klassikaline Kreeka", millele 

ametlik ajalookäsitlus keskendub, ei olnud selle kultuuri esimene, vaid 

hoopis hilisem väljendus. Algne Kreeka oli olemas juba enne kataklüsme, 

mis uputasid Atlantise. Kreekas kummardasid atlantlastest kolonistid 

madujumalannat nimega Athene või Neith. 48 Kreeka ajaloo spetsialistid 

Jane Harrison ja Robert Graves kinnitavad, et seda jumalust kujutati 

roomajana, maona, sfinksina või siis jumalannana, keda katavad maod. 49 

Mõned inimesed - mina kaasa arvatud - usuvad, et Giza platool oleval 

sfinksil on naise, aga mitte mehe nägu, nagu ametlikult väidetakse. Kus 

iganes reptiilide vereliinid end ka sisse ei seadnud, on nende rituaalide 

peamiseks osaks alati olnud madujumalanna kummardamine, olgu selle 

jumalanna nimi siis Athene, Barati, Isis, Semiramis, El, Artemis, Diana või 

Hekate. Teised Atlantise/Lemuuria kolonistid olid pelasgialased 

("mereinimesed"), danaanid ning naissoost amatsoonid. 50 Pelasgialased 

kummardasid Kuu madujumalannat Danat, hilisemat Dianat (Artemist) ning 

Atlantise sokujumalat, kelle nimi oli Paan. Muistsete kreeka pärimuste 

kohaselt maabusid nad esmalt Peloponnesosel Kreekas ning asusid elama 

Arkaadiasse. Illuminaatide vereliinide jaoks on Arkaadia alati olnud püha 

paik ning see oli ilmselt üks Atlantise nimedest. 
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Danaanid lahkusid Atlantisest ning asusid ümber Väike-Aasiasse 

(praeguse Türgi aladele), Kreekasse ning Egeuse mere saartele. Mõned 

autorid väidavad, nagu põlvnenuksid nad Vana Testamendi Dani hõimust, 

ent piiblis on väga palju ebatõtt või siis niisugust, mida tuleb võtta 

sümboolselt, aga mitte sõna-sõnalt. Danaanid võtsid endale nime oma Kuu 

madujumalanna Dana või Diana järgi. Oma madu kummardava kultuuri 

keskuse rajasid danaanid Rhodose saarele, mille nimi tuleneb süüriakeelsest 

sõnast, mis tähendabki madu. 51 Rhodosel asus telchine'de nime all tuntud 

danaani pühendatute ning maagide vennaskond. 52 Kreeka ajaloolane 

Diodorus kinnitas, et need pühendatud oskasid ravitseda, kutsuda esile 

igasuguseid ilmastikunähtusi ning võtta kõikvõimalikku kuju. 

Aastatuhandeid hiljem asus Rhodosel üks Illuminaatide tähtsamaid 

salaseltse - Jeruusalemma Püha Johannese Hospidaliordu Rüütlid, praegune 

Malta Rüütlid; mõnda aega tunti neid ka kui Rhodose Rüütleid. Nad 

pärinevad samast kust Templirüütlidki. Nimi 'Rhodos', mis seostub 

saksakeelse sõnaga 'rot' - 'punane' (Rothschild - "Punakilp"), sai vereliinide 

koodnimeks. Punane = Siirius? Need inimesed ei vali oma elukohta ega 

nimesid juhuslikult. 3500 aasta paiku eKr. oli ka Malta tähtis keskus ning 

seal asus suur müsteeriumikool. Malta all asub tohutu tunnelite ning 

kiviplaatidest laotud templite võrk, kus toimusid salariitused - ning 

toimuvad veel praegugi. Malta esialgne nimi oli Lato; see anti talle 

madujumalanna Ema Lato järgi. 53 Templirüütlite salaselts asutati 11. 

aastasaja lõpul koos nendega seostuva orduga, ülimalt salajase Siioni 

Abikloostriga, et kaitsta reptiilide vereliini ehk "Le Serpent Rouge'i", punast 

madu või maoverd. 54 Templirüütlite ja Illuminaatide sihiks oli ja on viia 

need roomajate vereliinid kogu maailmas võimupositsioonidele ning rajada 

sel kombel reptiilide tsentraalsele kontrollile alluv fašistlik riik. Praegu 

jõuame me sellele ikka lähemale ja lähemale. Danaanid seadsid end sisse ka 

Küprosel (hiljem allus see Templirüütlite kontrollile), mida muistsetel 

aegadel tunti Ia-Dani ehk Dani saare nime all. 55 Pole kahtlustki, et Iiri 

meres asuva Mani saare nimi on sama algupära; see saar on druiididele 

äärmiselt tähtis. Danaanide kolooniad paiknesid veel Türgis Tauruse 

mägedes, Baleaari saartel ning Süürias (Siirius?); danaanid rändasid 

Atlantisest Britanniasse, kus nad said nimeks Tuatha de Danaan ehk 

Mereinimesed. Nad viisid endaga Anunnaki'de reptiilseid vereliine. 

Naisamatsoonid oli veel üks atlantlaste ja lemuurlaste hõim ning müüdid 

räägivad, et nad olevat tulnud paradiisist nimega Hesperides või Hespera; 

see nimi tähistas Atlantist. 56 Nemadki kummardasid jumalanna Athenet 

ehk Niethi ning pidasid pühaks tema sümbolit: kahe teraga kirvest. Nad 

rajasid madujumalannale templeid mitmes paigas, kaasa arvatud kuulsas 

Diana kummardamise keskuses Efesoses ning mujal Türgi rannikul. 
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"Kaananlasedki" olid pärit Atlantisest/Lemuuriast. 57 Oma raamatus "The 

Return Of The Serpents Of Wisdom" kirjeldab Mark Amaru Pinkham 

atlantlaste väljarändamist "Kaananimaale" järgmiselt: 

 

"Üks nende atlantlaste hõim oli türreenid, rahvas, kelle järgi on 
saanud oma nime praegune Türreeni meri. Ajapikku jagunesid 
türreenid kaheks ning neist said etruskid ja Foiniikia 
kaarialased; viimased rändasid lõpuks Kaananisse... See 
piirkond asub Väike-Aasia rannikul ning selle nime võiks 

tõlkida kui Tulemao Maa." 58 

PÕGENEMINE 

Kui mainitud kolooniaid ning asumeid rajati, seati valitseva kuningliku 

võimu positsioonidele Atlantisest ning Lemuuriast pärit reptiilsed vereliinid 

- täpselt nii, nagu nad olid olnud vahetult enne nende mandrite hävingut või 

veel varemgi. Needsamad vereliinid valitsevad maailma ka tänapäeval. Iga 

kataklüsmi eel pagesid paljud Atlantise ning Lemuuria kuninglikud 

vereliinid ning pühendatud maailma teistesse osadesse; peamiselt hoiti 

suunda merepinnast võimalikult kõrgel asuvatele paikadele, et pääseda 

ähvardavate uputuste eest. Väljarändajad Atlantisest suundusid 

Britanniasse, ühte oma kolooniatest, Euroopasse, Skandinaaviasse, Põhja-

Aafrikasse, Türgi ning Iraagi mägedesse ja Põhja- ning Lõuna-Ameerikasse. 

Kogu Ameerika kontinendil on levinud iidsed müüdid ja pärimused kõrgesti 

arenenud olenditest, kes panid aluse nende kultuurile, olles saabunud 

Atlandi ookeani vajunud mandrilt. Ameerika mandri läänerannikul ning 

Aasias räägitakse kõrgesti arenenud "jumalatest", kes jõudsid sinna 

Vaiksesse ookeani uppunud kontinendilt. Polüneeslastel on pärimus, et 

need, kes sellelt kadunud kontinendilt eluga pääsesid, läksid algul Indiasse, 

seejärel aga tulid tagasi oma kunagise kodumaa riismetele, Vaikse ookeani 

saartele ning neist said polüneeslased. 59 James Churchward väidab, et need 

inimesed tulid läbi India ka Egiptusesse. Ühes hiina legendis on juttu samas 

piirkonnas asunud kontinendist nimega Maurigosima, mis vajus 

looduskatastroofi tõttu merre, kuid selle kuningas Peiru-un pääses Hiinasse 

ning jätkas oma vereliini seal. 60 Seda juhtus korduvalt, kui Atlantist ning 

Lemuuriat raputasid kataklüsmid. 

Nüüd keskendun ma sündmustele, mis leidsid aset siis, kui 

ajavahemikus umbes 10 000 - 5 000 eKr. Atlantis järk-järgult hävis. Kui 

Maa pärast neid uskumatuid katastroofe taas kord rahunes, hakkasid 
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Atlantisest ja Lemuuriast eluga pääsenud meie planeeti taas koloniseerima. 

Üheks nende tähtsamaks keskuseks sai Sumer - "tsivilisatsiooni häll", nagu 

seda maad ametlikus ajalookäsitluses kutsutakse. Tegu oli aga 

tsivilisatsiooni taassünniga pärast kataklüsme. Sir Laurence Gardner on 

praegu üks neid inimesi, kes väga põhjalikult tunneb muistset Ülimat 

Kuninglikku Õukonda ja Ordut, mis loodi Egiptuses umbes aastal 2000 eKr. 

selleks, et toetada nn. Draakonikuningate  ehk siis reptiilide vereliinide 

plaane. Gardner ütleb, et vanas iiri keeles tähendab 'Sumaire' draakonit. Ta 

kirjutab: "Arvatakse ka, et selles piirkonnas tekkinud kultuur , mida 

foneetiliselt nimetatakse sumeri kultuuriks (hääldus: 'šumeri'), oli tegelikult 

sidhémuri ('shii-muri') kultuur. Praegu näib palju selle seisukoha poolt 

kõnelevat, sest esimesi Sküütia Sõrmuse Isandaid (Tuatha Dé Danaani 

kuningate suguvõsa) nimetati tegelikult 'Sumaire'." 61 Teine uurija, Frans 

Kamp Hollandist teatas mulle, et Skandinaavia viikingite keeles tähendab 

Sumer 'Draakoni Maad'. Sumeri rajasid needsamad roomajad - Anunnaki'd, 

kes olid võimu juures Atlantises selle kontinendi viimastel arenguetappidel 

ning kes viisidki Atlantise hukkumiseni. Nende kiindumust tehnoloogiasse 

ning masinate abil suunamisse-juhtimisse, mis nii hästi iseloomustab 

Atlantise viimaseid aegu, võib hoomata ka tänapäeval. Selles pole midagi 

imelikku: ohjad on endiselt Anunnaki'de käes. 

Legendides, milles räägitakse Atlantises ja Lemuuriast, on tihti juttu ka 

sellest, et eriti kataklüsmide eel kerkisid esile mingid tumedad jõud, kes 

haarasid enda kätte müsteeriumikoolid ning võimupositsioonid ja kasutasid 

oma suuri teadmisi õelal ja kohutaval moel. Nad manipuleerisid inimeste 

vaimuga ning põhjustasid palju häda ja viletsust esoteerilise "maagia" 

(energia käsitsemise) väära kasutamisega. Lõid lõkkele ägedad konfliktid 

ning mõned allikad oletavad, et ka tohutud kataklüsmid ise võisid olla 

põhjustatud sellest, et need tumedad jõud viisid Maa energiavälja 

tasakaalust välja. Selle kõige taga olid Anunnaki'd - täpselt nii, nagu nad 

seda tänapäevalgi on. 
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Isegi kui oled õigel teel, aetakse sind ikkagi alla, kui sa sellel teel lihtsalt 

istud. 

Will Rogers 

Need, kes pärast veeuputust ning maavärinaid ellu jäid, laskusid 

mägedelt alla, ronisid maa-alustest pelgupaikadest välja ning hakkasid 

purustatud maailma uuesti üles ehitama. See, millest me räägime, sündis 

umbes seitse tuhat aastat tagasi, mil Atlantis lõplikult hävis, ehkki täpse 

ajaskaala suhtes lähevad arvamused lahku. 

Mõned muistsed pärimused kinnitavad, et tulnukatest "jumalad" 

(Sumeri savitahvlitelt tuttavad Anunnaki'd) lahkusid kataklüsmide ajaks 

oma lennumasinatel meie planeedilt ning pöördusid tagasi alles siis, kui 

kõik oli juba möödas. Kuhu ka ellujäänud vereliinid ning Atlantise ja 

Lemuuria müsteeriumikoolide pühendatute järeltulijad iganes elama ei 

asunud, hakkasid seal arenema kõrgkultuurid. Niisugustest paikadest 

väärivad märkimist Egiptus, Hiina ning Induse jõe org, ent kõige tähtsam 

neist sai tuntuks kui Sumer Eufrati ning Tigrise jõe vahel, praeguse Iraagi 

aladel (Joon. 9). Lawrence Augustine Waddell, kes on rohkem tuntud kui L. 

A., on unustatud ja tunnustamata geenius, kes elas aastatel 1854-1938. Ta 

oli šotlane, kes lõpetas hiilgavalt Glasgow ülikooli ning töötas keemia ja 

patoloogia professorina Kalkutta Meditsiinikolledžis Indias. Arstina tegi ta 

sõjaväes karjääri, saades mitu kõrget aumärki ning liikudes koos armeega 

ringi nii Lähis- kui Kaug-Idas; sealt saigi alguse tema kirglik huvi vanema 

ajaloo vastu. Temast sai Kuningliku Antropoloogiainstituudi liige ning tema 

sulest ilmus palju suurepäraseid raamatuid ning uurimusi, milles ta esitas 

tõestusmaterjali, mis andis surmahoobi ametlikule ajalookäsitlusele. 

Eelmise aastasaja esimese 38 aasta jooksul tõestas Waddell, et Sumer, 

Egiptus ning Induse oru kultuur kujutas endast ühte ja sama impeeriumi, 
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mida juhtis üks ja sama valitseja (kristluse seisukohalt väga oluline fakt). 

Ent ametlik ajalookäsitlus kinnitab tänase päevani, et need kultuurid ei 

olnud omavahel seotud ning seda õpetatakse ka koolides ja ülikoolides. 

Waddell tõestas, et Sumeri impeerium võttis oma võimu alla ka Briti saared 

ning Iirimaa, viies sinna oma kultuuri ja religiooni. Neid läbi aegade edasi 

antud teadmisi levitasid hiljem druiidid, Atlantise/Lemuuria 

müsteeriumikoolide preestrite järglased Euroopas. Waddell tegi kindlaks, et 

Sumeri impeeriumi üle valitsesid siniste silmade ja heledate juustega ülikud 

ehk siis need, keda ma oma raamatus nimetan valgeks "põhjatõugu" rassiks. 

Mida Waddell loomulikult arvatagi ei võinud, et need vereliinid olid 

maavälist päritolu, valitsevad vereliinid aga olid olnud vahekorras reptiilide 

rassiga, et toota hübriidset DNA-d. Seepärast kasutatigi neist pealtnäha 

valgetest vereliinidest rääkides sümboolseid termineid nagu näiteks 

Draakonikuningad. Tean, et see kõik kõlab fantastiliselt - kuid varuge 

kannatust ning te saate tutvuda tõestusmaterjaliga, mis toetab seda 

esmapilgul absurdsena näivat seisukohta. 

LÕUNA POOLE, SUMERISSE 

Paljud "põhjatõugu" rassi kuuluvad hõimud tulid Sumerisse kaugelt 

Põhjast, praeguse Skandinaavia ning Põhja-Euroopa erinevatest 

piirkondadest. Muinasskandinaavlased jõudsid Prantsusmaale ning rajasid 

Normandia ja neist said normannid. Koos William Vallutajaga tungisid nad 

1066. aastal Inglismaale, kus toimus Hastingsi lahing. Need Skandinaavia 

ning Põhja-Euroopa alad olid kunagi Lemuuria/Atlantise impeeriumi 

kolooniad. Kataklüsmide aegu liikus arktiline jää lõuna poole ning need, kes 

ellu jäid, pagesid praeguse Prantsusmaa, Madalmaade (Hollandi) ja Belgia 

aladele ning sealt edasi Vahemere äärde ja Kesk- ning Lähis-Itta ja Indiasse. 

Selle raamatu jaoks materjali kogudes kohtusin ma hollandlase Frans 

Kampiga; veetsime Lõuna-Hollandis kaks päeva ja vahetasime teavet. 

Viimasel ajal on tema põhitegevuseks olnud reptiilide teooria uurimine, sest 

ta sai aru, et tema abikaasa, kellega ta rohkem kui 12 aastat abielus oli 

olnud, on tegelikult reptiil. Hiljem selgitan ma seda lähemalt. Pärast 

lahutust ning seda, mis tal oli abielu jooksul tulnud kogeda, tahtis ta kogu 

hingest mõista, mida see kõik tähendas ning mis siis ikkagi tegelikult 

toimub. Kui temaga kohtusin, kirjutas ta just üksikasjalikku raamatut oma 

läbielamustest. Õige pea sai Frans aru, et tänapäevase maailma mõistmiseks 

tuleb põhjalikult tundma õppida inimkonna ajalugu. Need kaks asja on 

omavahel lahutamatult seotud. Tema uuringud (eeskätt need, mis 

puudutasid põhjatõugu rahvaid) viisid ta veendumusele, et Sumeris elanud 

valge rass või vähemalt oluline osa sellest oli neile aladele tulnud pärast 
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kataklüsme Põhja-Euroopast. Frans Kamp on seisukohal, et need 

põhjatõugu inimesed tulid Sumerisse Friezimaalt, Scandzast ja Tulast - tema 

meelest võib see olla tänapäeva Gröönimaa. Loomulikult on Illuminaadid 

Gröönimaast huvitatud, mis ei tundu küll eriti usutav, kui mõelda 

Gröönimaast ainult kui hiigelsuurest, jää ning lumega kaetud saarest. Üks 

tähtsamaid salaühinguid, mis seisis Saksa natside seljataga, kandis nime 

"Thule Ühing"; oma nime sai see salaselts Ultima Thule järgi. Ultima 

Thule, mis olevat asunud väga kaugel Põhjas, on "härrasrassi" üks 

oletatavaid põlvnemispaiku. See "aaria härrasrass" olevat olnud... blondide 

juuste ning siniste silmadega. Frans Kamp väidab, et nimi "Holland" (see 

riik hõlmab suure osa Madalmaadest) on tuletatud Skandinaavia kohanimest 

"Halland" siis, kui muistsed skandinaavlased lõunasse liikudes endale uusi 

elupaiku otsisid. Tema teooria järgi kandsid mõned nende 

muinasskandinaavia hõimude pealikutest nime Teun, mille järgi hiljem sai 

oma nime Tunis; teised olid Joni-nimelised ning sellest on tuletatud Joonia 

ning joonialased; Geerti nimest tuletati Geert-mannen, hilisem Germaania 

ning Ottost sai Ottoman. Kamp väidab, et Illuminaatide Habsburgi vereliin 

oli põhjatõugu ehk viikingi algupära, kuid hiljem segunesid nad reptiilide 

rassiga, et sõlmida geneetiline ja poliitiline liit. Nõnda toimisid ka paljud 

teised "kuninglikud" põhjatõugu vereliinid. Aga James Churchward tõestab 

sedagi, et Sumeri-Babüloonia regioonis oli suur mõju ka endistel Lemuuria 

rahvastel, kes jõudsid sellesse piirkonda India kaudu. Frans Kamp märkas 

oma töö käigus ka seda, mida mina olen reptiilide puhul väga sageli 

täheldanud: nad soovivad kogu hingest saada midagi, mida leidub põhjatõu, 

aga samuti inimeste geneetilises koodis. Hübriidide eostamisega saavutavad 

nad oma tahtmise. Heledate juuste ja siniste silmadega rass ning selle suhted 

reptiilidega on äärmiselt olulised selleks, et mõista nii minevikku kui ka 

olevikku - või vähemalt seda, mida me nimetame minevikuks ja olevikuks. 

Sumeri rajasid reptiilsed Anunnaki vereliinid üheskoos põhjatõugu 

viikingitega ning Frans Kamp märkis, et muinasskandinaavia keeles 

nimetatigi Sumerit "Draakoni Maaks". "Summaire", keldikeelne sõna, mis 

märgib draakonit, oli selle hilisem versioon. Usun, et termin "aarialane" ei 

tähista niivõrd valget rassi (üldiselt seda ju arvatakse), kui just 

põhjatõu/reptiilide hübriide, seda nn. "härrasrassi" või "õilsat rassi". Olgu 

sellega, kuidas on - käesolevas raamatus kasutan ma toda terminit just selles 

tähenduses. "Aarialane" on tulnud sõnast "arri" - ülimuslik. Illuminaadid 

räägivad oma vereliinidest kui kuninglikest ja ülimuslikest, sealt siis ka 

ülikkond ja aristokraatia - ARIstokraatia. 
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SUMERI IMPEERIUM 

L. A. Waddelli hiilgav uurimistöö algab Sumeri riigi rajamisega umbes 

4000 aastat eKr. Waddell oli ekspert sumeri ning egiptuse hieroglüüfide ja 

Induse orus kõneldud sanskriti keele alal. Niisugune üpris haruldane 

kombinatsioon lubas tal neis paikades ringi liikudes lugeda muistseid 

pärimusi ja ülestähendusi templite seintel ning monumentidel - ja tõestada 

eksimatult, et Sumer, Egiptus ning Induse jõe org kuulusid ühte ja samasse 

impeeriumisse, mille keskuseks oli Sumer (Joon. 10). Siiski tuleb rõhutada, 

et enne kataklüsmi oli Indias, Lemuuria koloonias kümneid tuhandeid 

aastaid eksisteerinud arenenud tsivilisatsioon ning et teise 

Lemuuria/Atlantise koloonia - Egiptuse - ajalugu ulatub samuti Sumeri 

impeeriumist hoopis varasemasse aega. Ka Sumer ise oli 

Lemuuria/Atlantise päritolu. Üksikasjalikud ja selged tõendid oma 

seisukohtade toetuseks esitab Waddell raamatus "Egyptian Civilisation, Its 

Sumerian Origin And Real Chronology" (saadaval kompaniilt "Hidden 

Mysteries" David Icke'i kodulehekülje vahendusel). Valitsejate 

kronoloogilist järgnevust, nende kirjeldust ning põlvnemislugu ja 

sugulussuhteid uurides tuli Waddell järeldusele, et kõigis nendes kolmes 

kultuuris olid alati valitsejateks ühed ja samad inimesed, ainult erinevate 

nimede all. Just erinevad nimed ongi suuresti põhjuseks, miks tõde nii 

kauaks varju jäi. Ajaloolased eeldasid, et erinevad nimed peaksid märkima 

ka erinevaid inimesi. See ei ole nii. Ka paljude erinevate kultuuride arvukad 

erinevad "jumalad" ei ole tegelikult mitte midagi muud kui samade 

jumaluste erinevad nimed. Kui sellest aru saada, muutub minevikku 

süüvimine märksa hõlpsamaks. Waddelli eeliseks konventsionaalsete 

egüptoloogide ning "ajaloolaste" ees (lisaks eelarvamustevabale 

lähenemisele) oli see, et ta oskas lugeda sumeri kirja ning suutis tänu sellele 

dešifreerida Egiptuses tekste, mida need lugeda ei mõistnud. Ta nägi, et 

varased egiptuse hieroglüüfid olid samad, mida kasutas valitsev kultuur 

Sumeris. Alles märksa hiljem arenesid nad välja ehtsateks egiptuse 

hieroglüüfideks. Just neid viimaseid ongi egüptoloogid dešifreerinud. 

Egiptusest leitud varasemad sumeri kirjamärgid ajasid neid hämmingusse. 

Waddelliga oli lugu teisiti. 

Järgnevalt üks näide, kuidas L. A. Waddell tõestas oma seisukohtade 

õigsust. Sumeri üks kuulsamaid valitsejaid oli Sargon. Sumeri allikad 

kinnitavad, et tal oli poeg Manis, kellest hiljem sai kuningas. Samal ajal, 

nagu tõestab Waddell, oli Induse oru kuningal poeg nimega Manja ning 

Egiptuse valitseja poja nimi oli Manj (lühendatult Man); Manj'i tundsid 

kreeklased kui Menest, Inglise egüptoloogid aga teavad teda Mena nime all. 

1 Niisiis oli nii Sumeri, Egiptuse kui ka Induse oru valitsejatel ühel ja samal 



Ptk 3    Jumalate valitsemise all 

 60 

ajal kõigil poeg (Manis, Manj ja Manja), kes oma isa järel troonile astus. 

Niisuguse kokkulangevuse põhjus on ilmne: tegu on ühe ja sama inimesega. 

Isegi tema tiitel oli kõigis kolmes regioonis üks ja seesama või vähemalt 

väga sarnane: Egiptuses Manj-Sõjamees, Sumeris Manis-Sõjamees ning 

Induse orus Manja-Vibukütt. 2 

Nimi 'Sargon' on tegelikult Sumeri-Mesopotaamia imperaatori, 

kuningas Gin'i, Gani või Guni nime semiidikeelne vorm. Hilisemates 

Babüloonia tekstides nimetatakse teda "Nelja Ilmakaare Kuningaks", sest 

teati hästi (kuulus ju Babülooniagi Mesopotaamia kultuuriregiooni) Sumeri 

impeeriumi hiiglaslikku ulatust. Ka Lõuna-Ameerika inkad tundsid terminit 

"Neli Ilmakaart". India eepostes kannab Sargoni poeg Manja pärast troonile 

tõusmist tiitlit "Gopta Kuninglik Silm Ja Maa Neli Äärt". 4 Induse orust 

leitud savitahvlid kinnitavad, et Sargon ning Manja ehk Menes nimetasid 

ennast ja oma dünastiat Gut või Got (roomlaste 'Goth') ning kasutasid tiitlit 

Bar ehk Par, mis Waddelli tõlgenduses tähendab 'vaarao'. 4 'Gut' või 'got' 

teisenes sõnaks 'god' (ingl. k. 'jumal' - Tõlkija märkus.), mida hiljem 

tarvitasid goodid. Kõik Euroopas kõneldavad mitte-romaani keeled , kaasa 

arvatud inglise keel, on välja kasvanud gooti keelest ning muinas-rootsi 

keelt nimetatakse veel tänapäevalgi sveo-gooti keeleks.5 (Tegelikult 

kõneldakse Euroopas veel näiteks uraali keeli (soome-ugri keeled); indo-

euroopa keelte hulka kuuluvatele romaani ja germaani keeltele lisaks veel 

slaavi, balti, keldi jt. keeli. - Tõlkija märkus.).Taanimaa muistne nimi oli 

Gothland, selle tuletis aga Jutland ehk Jüütimaa. 6 Gooti arhitektuur, mida 

vereliinid ja Illuminaadid nii väga armastavad, on pärit samast allikast, nagu 

sarvede või sakkidega peakattedki, mida on kandnud nii Euroopa hõimude 

kui ka kuningriikide juhid. Kuid see sümboolika, need stiilid ja tavad 

ulatuvad palju kaugemale ajalukku, nimelt Atlantise ja Lemuuria aegadesse. 

Termin 'Catti', mida kohtame Rooma-eelsete aegade Briti müntidel ning mis 

tähistas muistsete brittide valitsevat ladvikut, on dialektiline vorm nimest 

'goti' ehk 'goot'.7 Kui Illuminaadid ehitasid Euroopas muistsetesse 

paganlikesse pühapaikadesse suuri kristlikke katedraale, mis on täis 

paganlikku sümboolikat, tegid nad seda gooti stiilis. "Gopta silma" 

sümboolika võib olla seoses väga laialt kasutatava Illuminaatide sümboliga, 

nimelt kõikenägeva silmaga ehk Horuse Silmaga, mida on kujutatud 

püramiidi tipus olevana näiteks USA ühedollarilisel rahatähel ning 

Ameerika Ühendriikide Suure pitsati tagaküljel. (Muide, Horuse Silma võib 

tähelepanelik lugeja leida ka Eesti Vabariigi viiekümnekrooniselt 

rahatähelt. - Tõlkija märkus.) Sümboleid, mida tarvitas muistne Sumeri 

dünastia, kasutavad Illuminaadid tänapäevalgi, sest vereliinid on ikka samad 

ning Illuminaatide käsutuses on need salateadmised, mis juba iidsetel 
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aegadel pandi kiivalt varjule müsteeriumikoolidesse ning salaseltside võrku. 

Need vereliinid eostasid Atlantise ning Lemuuria reptiilidest "jumalad". 

Oma raamatus "Makers Of Civilisation" (Luzac and Company, 1929) 

näitab Waddell, et Sargoni Sumerist juhitud impeerium küündis idas Induse 

jõe oruni, läänes aga Briti saarteni, võttes enda alla ka mitmeid vahepealseid 

piirkondi ning ületades oma pindalalt Aleksander Suure või Rooma 

impeeriumi. Sumeri impeerium hõlmas suure osa meie maailmast; sellest 

teadmiste ning teabe allikast on sündinud ka kõik religioonid, mis annab 

tunnistust Atlantise ja Lemuuria teadmiste ning vereliinide järjepidevusest. 

Kõige põhilisemat informatsiooni võidakse erinevates religioonides küll 

mõnevõrra erinevalt tõlgendada, rõhuasetused võivad erineda, aga tuum on 

ikka sama: Atlantise, Lemuuria ning Sumeri impeerium ning nende 

usundisüsteemid, milles päikesekummardamisele ei kuulu just väike osa. 

Kus tekkisid kristlus, judaism, islam, hinduism, budism ja teised religioonid 

nagu näiteks zoroastrism jt.? Kesk- ja Lähis-Idas, neil hiiglaslikel aladel, 

mille üle kunagi valitses Sumer ning kus veel tuhandeid aastaid pärast 

Sumeri impeeriumi lagunemist domineeris selle hiigelriigi teadmistepagas 

ning usundisüsteem. Klassikaline näide sellest on sumeri legend kuningas 

Sargonist. Tema ema olevat asetanud lapse roogudest punutud korvi ning 

saatnud jõge mööda alla; imiku leidis Sumeri kuninglik perekond, kes 

kasvatas lapse õukonnas üles.8 Heebrealased või täpsemini nende kavalad 

preestrid, leviidid, varastasid hiljem selle sumeri pärimuse ning kasutasid 

seda lugudes, mis kõnelesid Moosesest, nende enda poolt välja mõeldud 

tegelasest. Vana Testament rajaneb sumeri legendidel, mida on vastavalt 

vajadusele töödeldud ning muudetud, et luua väljamõeldud ajalugu ning uut 

religiooni - judaismi. Uus Testament põhineb sümboolsetel lugudel ning 

pärimustel, mida kohtab ajaloos ikka ja jälle mitme aastatuhande vältel enne 

Uue Testamendi loomist; need legendid on pärit Sumeri (ning Kuldse 

ajastu) päikesekummardajate religioonist. Uue Testamendi tekstid panid 

omakorda aluse uuele fabritseeritud religioonile ja ajalookäsitlusele - 

kristlusele. Kaks vanglareligiooni ning kaks väljamõeldud ajaloonägemust 

ühe raamatu hinnaga. Mida sa hing enam ihaldad? Vägev tehing. Raamatut 

müüakse miljardite kaupa. Kuningas Sargon oli kuulus päikesekummardaja 

ning Sumeri impeeriumi valitsejad kandsid tiitlit "Päikese Poeg", nagu see 

oli olnud Lemuuriaski.9 Kas see võis tähendada Siiriuse poega? Või isegi 

Lemuuria poega? Sumerite (nagu ka lemuurlaste ning atlantlaste) jaoks oli 

Päike "Jumala" sümboliks ning tiitlist "Päikese Poeg" sai hiljem "Jumala 

Poeg". Sageli nimetati Sumeri imperaatoreid ka "Ainsaks Jumalaks". 
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EGIPTUS JA INDUSE ORG  SUMERITE 

VÕIMU ALL 

Sumeri "satelliitriigi" Egiptuse varasem ametlik ajalugu toetub suuresti 

"kuningate nimekirjadele", mille seadis kokku Egiptuse preester Manetho 3. 

sajandil eKr. Aleksandria raamatukogu jaoks. Kuid see raamatukogu hävis 

391. aastal, mil üritati ajalugu ümber kirjutada; Manetho loenditest on 

säilinud ainult üksikud fragmendid muistsete kirjameeste teostes. Waddell 

tõestab, et kui need autorid on Manethot tõepoolest õigesti tsiteerinud, siis 

leidub viimase loendites ohtrasti väga olulisi vigu; küllaga on teada 

Manetho nimekirjadele risti vastu käivat tõestusmaterjali.10 Ometi toetub 

suur osa koolides ning ülikoolides õpetatavast Egiptuse varasemast ajaloost 

just sellele vigasele informatsioonile. Suurejoonelise Egiptuse kultuuri 

ajaloo sujuv kulg hakitakse kuningriikide ning valitsevate dünastiate kaupa 

teatud kindlateks perioodideks. Kuningas Sargon valitses Sumerist Egiptuse 

üle dünastiate-eelsel perioodil - umbes 2700 eKr. Õigust tõusta Sumeri 

impeeriumi troonile anti edasi vereliini mööda (nagu Lemuurias ja 

Atlantiseski); see fakt on äärmiselt oluline, kui tahame mõista, kuidas 

tänapäeval maailma juhitakse ning kes seda teevad. Waddell avastas, et 

siinkohal ära toodud Egiptuse raidkirjade puhul oli kasutatud sumeri 

kirjamärke, aga mitte neid hoopis hilisemaid egiptuse hieroglüüfe, millega 

egüptoloogid on hästi tuttavad. Sargoni vanaisa (konventsionaalses 

ajalooteaduses Khetm) erinevad nimevormid on järgmised: Takhu või Tekhi 

sumeri kirjamärkidega kirjutatud raidkirjades; Tuke Sumeri kuningate 

nimekirjades; Vri-Taka või Dhri-Taka India kuningate loendites.11 Need 

mõnevõrra erinevad nimekujud märgivad kõik ühte ja sedasama isikut, kes 

valitses nii Sumeri kui ka Egiptuse ja Induse oru üle. Sargoni isa 

(egüptoloogide jaoks Ro) erinevad nimekujud: sumeri-egiptuse 

hieroglüüfides Puru-Gin, Sumeri kuningate loendites Buru-Gina, Induse 

orust leitud savitahvlitel Buru või Puru ning India kuningate nimekirjades 

Puru (II).12 Ülem-Egiptuses, Abydoses avastati ühest vanemast 

hauakambrist raidkirju kuningas Sargoni enda kohta; Waddell tegi kindlaks, 

et kasutatud oli varajast sumeri kirja. Kirjamärgid olid needsamad, mida ta 

oli näinud Induse orust leitud, Sargoni perioodi kuuluvatel Sumeri 

savitahvlitel. 

Tolles varajaste sumeri kirjamärkidega raidtekstis nimetatakse 

kuningas Sargonit nimega GIN-UKUS või GIN-UKUSSI. See seostub tema 

tiitliga: kuningas Gin või Guni. Mesopotaamia, eriti Babüloonia raidkirjades 

esineb variant 'Gani'.13 Egiptuses kasutatud tiitel 'Ukus' või 'Ukussi' märgib 

seda, et Sargon oli Sumeri esimese kuninga, Ukhu (Päikesepistriku Linna) 
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valitseja Ukusi järeltulija. India eepostes ning vedades, hindude pühades 

raamatutes on Ukusit mainitud kui esimest aaria soost kuningat 

(hübriidkuningat?) ning tema puhul kasutatakse kas Päikesega seostuvat 

tiitlit 'Ikswhaku' või siis nimetatakse teda Ukusiks, Ukhu valitsejaks.14 

Kõikidele Sumeri valitsejatele anti Päikesega seostuvad tiitlid, mis oli 

tingitud kiindumusest päikesekultusesse, Päikesesse kui Jumala sümbolisse. 

On üsnagi tõenäoline, et Horus ehk Haru, egiptlaste 'Jumala Poeg' ning 

märksa hilisema Jeesuse algkuju, sai oma nime sumerikeelsest sõnast 'Hu' 

ehk 'Ha', mis tähendab pistrikku. Pistrik ehk Päikesepistrik oli sumeritel 

Päikese sümbol, nagu Sargoni tiitli puhul nägime. Pügmeede Heru, 

indialaste Hul-Kin, kreeklaste Helios ning Mesopotaamias elanud 

akkadlaste/kaldealaste Hurki on ilmselt kõik sealt pärit; nad kõik märgivad 

Horuse-taolist päikesejumalat. Kesk-Ameerika maiadel oli jumal Hurakan 

ning ka tiibetlastel oli oma jumalus - Heruka, kellest hiljem sai Sumeri 

(Atlantise) teadmistel ja uskumustel rajanevas Kreekas Herakles. Herakles 

võitles oma kuju muutva "jõejumalaga", kelle nimi oli Achelous. Ka sõna 

'orkaan' on tuletatud samast "tormijumala" sümboolikast, nagu tõestab 

Acharya oma suurepärases raamatus "The Christ Conspiracy" (Adventures 

Unlimited, Kempton, Illinois, 1999). Tean, et see kõik läheb juba pisut liiga 

keeruliseks, kuid olen siinkohal lühidalt kokku võtnud vaid väikese osa 

sellest uskumatult rikkalikust tõestusmaterjalist, mida võib leida L. A. 

Waddelli raamatust ning mujalt - tõestusmaterjalist selle kohta, et Sumer oli 

hiiglasliku impeeriumi keskus, mis pani aluse mitmetele teistele 

kõrgkultuuridele, juhtis ja suunas neid ning kehtestas nendes 

tsivilisatsioonides ka oma usundisüsteemid, ehkki ametliku ajalookäsitluse 

järgi ei olevat need kultuurid kunagi olnud omavahel seotud. Pole 

kahtlustki, et selline side oli olemas. Enamgi veel: nende tsivilisatsioonide 

üle valitses ühe vereliini dünastia, seesama dünastia, kes juhib meie 

maailma tänapäevalgi, nagu mul on õnnestunud kindlaks teha. Selle 

impeeriumi laienemisest väljapoole Lähis- ja Kesk-Ida piire annab kujuka 

pildi lugu Sargoni järglasest Sumeri impeeriumi preesterkuninga troonil. 

See lugu räägib tema pojast, keda eri paikades tuntakse erinevate nimede 

all: Manis, Manja, Manj, Mena, Manash ehk Minash; kreeklased tunnevad 

teda Menesena. Et viimane nimi on neist kõige tuntum, siis kasutan 

siinkohal seda minagi. 

MINOSE EKSPANSIOON 

Menes oli kõige esimene vaarao Egiptuse vaaraode Esimeses dünastias, 

mis järgnes nn. dünastiate-eelsele perioodile ajavahemikus 3000- 
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2000 eKr. Tema elukäiku kirjeldavad raidkirjad, mis leiti Egiptusest 

ning on sumerikeelsed, langevad kokku nendega, mis avastati Sumeris ning 

Induse orus. Ta oli kuberneriks Induse oru koloonias, kus Sumeri 

kroonprintsid tavaliselt enne troonileasumist valitsesid.15 Vastavalt säilinud 

raidtekstidele nimetati neid Kaaslasteks-Alamkuningateks: Shag-man, 

Shab-man ehk huvitaval kombel ka Sha-man.16 Menes aga tõstis oma isa 

Sargoni vastu mässu, haaras enda kätte kontrolli Egiptuse üle ning kuulutas 

selle Sumerist sõltumatuks. Seepeale jättis Sargon ta troonipärimisõigusest 

ilma, see läks üle Menese nooremale vennale. Kuid Menes tõusis ikkagi 

troonile; see sündis kümmekond aastat hiljem, kui ta vend suri - arvatavasti 

mitte ilma Menese abita. See lugu on tuntud India eepiliste kroonikate ning 

teistegi allikate põhjal. Oma venna surma järel valitses Sumeri impeeriumi 

Menes; see hiigelriik hõlmas veel ühe kõrgkultuuri, mis olevat ametliku 

ajalookäsitluse järgi olnud sõltumatu nii Sumerist, Egiptusest kui ka Niiluse 

orust. Tegu oli minose kultuuriga Kreeta saarel (Joon. 11). Ametlike 

hinnangute kohaselt sai see alguse umbes 2600 eKr., niisiis Sumeri 

valitsemisperioodil - ilmselt ei tulegi see lugejale enam üllatusena! Minose 

kultuurile olevat pannud aluse Väike-Aasiast (praeguse Türgi aladelt) sinna 

rännanud rahvad; toona oli see aaria rassiga asustatud Sumeri impeeriumi 

osa. Minose kohanimesid võib Vahemere ääres kohata kõikjal - Sitsiiliast 

kuni Süüria rannikuni, Küpros kaasa arvatud.17 Kreeka klassikaline ajastu 

on Minose kultuurile oma alguse eest tänu võlgu ning Minose dünastia 

rajajaks peetakse kuningas Minost, kreeklaste hilisemat kangelast. Kuid 

tegelikult ei olnud kuningas Minos mitte keegi muu kui... ikka seesama 

Menes, Manj, Manis jne., Sumeri impeeriumi valitseja ning kuningas 

Sargoni poeg. Oma raamatus "Egyptian Civilisation And Its Sumer Origin" 

märgib Waddell: 

 

"Nüüd saab ilmseks, et Minos ei ole keegi muu kui Menes; 
mitte ainult nende valitsejate kohta käiv andmestik ning nende 
nimed ei ole omavahel sarnased, vaid seda on ka nende 
kultuuri ja tsivilisatsiooni põhialused; mõnes dialektis võib 
sumeri kirjamärki, mis tähistab silpi man Menesi nimes (Manj 
ning Manja) Egiptuse ning Induse oru raidkirjades lugeda ka 

min." 18 

 

Sumerid, egiptlased ning minoslased kasutasid ühesugust kalendrit ning 

nende astronoomia-alased arusaamad olid identsed. Minose kultuuri 

kuulsaim legend vestab kuningas Minose pojast. Kuninga poeg olevat olnud 

Minotauros, legendaarne poolinimene-poolhärg, kes valvanud labürinti 
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Knossose palee all. Siinkohal on huvitav märkida, et Menese poja nimi oli 

Nar-am, mis tõlkes tähendab 'Tugev Metshärg'.19 Nime esimene pool Nar 

tähendab nii sumeri kui egiptuse keeles 'tugev', 'võimas', teine pool - am - 

aga 'metshärg'. Egiptuses on Nar-ami kujutatud metshärjana ning ei ole 

sugugi võimatu, et just Menese (tegeliku "kuningas Minose") poeg Nar-am 

oligi see, kes andis tõuke selleks, et sünniks legend Knossose labürinti 

valvavast Minotaurosest. Minose kultuuris heiastusid otsekui peeglis vastu 

Sumeri kultuur ning Menese periood Egiptuses. Kunst oli identne või 

vähemalt üsna sarnane nagu olid seda savitahvlidki, kuhu kirjutati üles 

tähtsamaid sündmusi. Menese-Sargoni aja sumeri-egiptuse kiri, 

matuseriitused ning isegi põletatud savist kuivendustorud olid Kreetal 

samasugused nagu Sumeris.20 Alljärgnevalt vaid mõned L. A. Waddelli 

poolt loetletud "sarnasused" Egiptuse vaarao ja Sumeri valitseja Menese 

dokumenteeritud elukäigu ning kreeka ja kreeta pärimustest tuntud kuningas 

Minose vahel. Nad mõlemad elasid neoliitikumile järgnenud pronksiajal. 

Mõlemaid nimetati Vahemere valitsejaks. Nii üks kui teine neist olevat 

pannud aluse tsivilisatsioonile. Mõlemad ehitasid labürindi. Mõlemad surid 

mereretkel läände. Savitahvlitele kirjutamiseks kasutasid nii Menes kui 

Minos sumeri-tüüpi lineaarkirja või vähemalt midagi väga selle sarnast. 

Neil mõlemal oli ehtsa “aarialase” välimus. Minos olevat olnud Zeusi poeg, 

Menes aga Zaggi (Zeusi) järeltulija. Minos oli vandetõotuse andnud Zeusi 

preester; ka Menes oli andnud vande ning oli Zaggi ülempreester; Minos 

andis oma rahvale seadusi, mida ta oli saanud Zeusilt eneselt (ka seda 

motiivi võib leida kogu maailmast ning seda on kasutatud ka niisuguse 

väljamõeldud tegelaskuju puhul nagu Mooses) – ja Menes kehtestas 

seadused, mis olevat tulnud Zaggi käest. Minose poeg oli härg-inimene ehk 

Minotauros. Menese poega tunti Tugeva Metshärja nime all.
21

 

Kas isegi kõige kivinenum akadeemiline mõistus võib nüüd veel eirata 

fakti, et Menes oli tõepoolest Minos? Kardan küll, et võib. Niisuguseid 

tõiku ignoreerides püütakse hoida kokku varisemast kaardimajakest, mis 

(nagu varsti näeme) muudab inimesed tõe suhtes pimedaks – tõe suhtes, mis 

on väga oluline selleks, et mõista mineviku nn. seletamatuid saladusi, kuid 

veelgi tähtsam on see, et too tõde aitab meil aru saada, kes siis ikkagi on 

juba aastatuhandeid kontrollinud meie elu ning teeb seda tänapäevalgi. Ning 

see tõde on järgmine: need hämmastavad kõrgkultuurid, mis muistsel ajal 

kõikjal maailmas nii “ootamatult” tekkisid ning olid teistest arengu poolest 

kaugel ees, ei võlgne oma sünni eest tänu isoleeritud rahvastele, kes oleksid 

üksteisest sõltumatult, aga üheaegselt jõudnud täpselt ühesugusele teadmiste 

tasemele, loonud identseid kunstiteoseid, välja arendanud ühesuguse 

ehitustehnoloogia, kirjakunsti, matuseriitused; ka nende legendid ning 

pärimused on omavahel väga sarnased. Kõik need tsivilisatsioonid olid ühe 

ja sama kultuuri erinevad tahud, mis allusid Sumeri kontrollile; hiiglaslik 
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Sumeri impeerium ei ulatunud mitte ainult Induse oru, Egiptuse, Vahemere 

ranniku ning Briti saarteni, vaid ka üle Atlandi ookeani Põhja- ja Lõuna-

Ameerikasse ning väga tõenäoliselt ka Austraaliasse ja Hiinasse. Ning 

Sumeri teadmistepagas, nagu ka mingi osa identsetest teadmistest, 

legendidest ja müütidest, mida võis kohata kõikjal muistses maailmas, oli 

pärit kataklüsmide-eelse “Kuldse ajastu” globaalsest ühiskonnast – 

Atlantisest ning Lemuuriast. 

SUMERITE EKSPANSIOON EUROOPASSE, 

PÕHJA- NING LÕUNA-AMEERIKASSE JA 

AUSTRAALIASSE 

Aaria-Sumeri impeeriumi arvukate rahvaste ja nende järglaste hulka 

kuulusid teiste seas ka amoriidid, hetiidid, foiniiklased, goodid, hamiidid, 

indo-aarialased, põhjatõugu rahvad, muistsed kreeklased jt. Nagu juba 

märgitud, on need, keda tavatsetakse nimetada aarialasteks, minu meelest 

tegelikult põhjatõugu rassi ning reptiilide hübriidid. Ajaloolased ei pea 

hetiite ning foiniiklasi lihtsalt ühe ja sama sumeri ning varasema 

Atlantise/Lemuuria aaria rassi erinevateks nimedeks, vaid kaheks erinevaks 

rahvaks. Foiniiklased olid Atlantisest ja Lemuuriast pärit kaarialased, mis 

tõlkes tähendab "Atlantise Tulejumala mere/maoinimesed”.
22

 James 

Churchwardi uuringud on näidanud, et Lemuuriast põlvnevad kaarialased 

rändasid ka Ameerika mandrile. Brasiiliast on leitud artefakte, mille 

foiniikia päritolus ei ole vähimatki kahtlust, ning kunagi kohtasin ma 

inimest, kes oli omal ajal osalenud Briti valitsuse salaoperatsioonides 

Austraalias; ta kinnitas, et samasuguseid foiniikia päritolu esemeid leiti 

tookord ka Queenslandi vihmametsadest – vaid mõne miili kaugusel 

paigast, kus kunagi oli randunud kapten Cook oma “avastusretkel.” 

Tegelikult oli see taasavastusretk, mille Londonis asuv Kuninglik 

Geograafia Selts; selle ühingu rajasid vabamüürlased, kes on kontrollinud 

seltsi tegevust selle asutamisest alates. Queenslandi leiud aitaksid selgitada, 

miks kasutavad Austraalia aborigeenid mõningaid sõnu, mis on teadlastele 

tuttavad juba muinas-egiptuse keelest, ehkki seda seletab ka seos 

Lemuuriaga. Foiniiklaste tegevuse jälgi on leitud Uus-Inglismaalt Ameerika 

Ühendriikide idarannikul ning 20. sajandi esimesel kümnendil avastati 

Arizona Suurest kanjonist vaieldamatult Egiptuse päritolu esemete 

jäänuseid. Mehhikost ning Kaliforniast on leitud iidseid Hiina artefakte. 

Suure kanjoni leidudest teame tänapäeval ainult tänu pikkadele artiklitele 

toonases kohalikus lehes “Arizona Gazette”
23

 – seda teavet on püütud iga 

hinna eest maha salata, nagu ka Queenslandi leide. Smithsoni Instituut 
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Washingtonis (Smithsonite suguvõsa on üks vereliinidest) loodigi just 

selleks, et salastada arheoloogilisi leide, mis räägivad vastu ametlikule 

ajalookäsitlusele, ning samal ajal reklaamides igati neid, mida annab 

väljamõeldud ajalooga kokku sobitada. 

Sumeri meresõitjad nagu näiteks foiniiklased (Atlantise vereliinid) 

viisid oma pärimused ning sümboolsed religioossed legendid laiali üle kogu 

maailma. Need andsid uut elu legendidele ning sümboolikale, mille olid 

toonud neisse paikadesse atlantlased ja lemuurlased juba aastatuhandeid 

tagasi. Hiljem, kui eurooplased koos Kolumbuse ning teiste 

maadeavastajatega Ameerikasse ning maailma muudesse paikadesse 

jõudsid, hämmastas neid see, et kohalike pärismaalaste müüdid ja 

pärimused sarnanesid nagu kaks tilka vett nendega, mida oli põlvest põlve 

edasi antud Euroopas ning Lähis- ja Kesk-Idas. Eurooplaste hämmeldus 

tulenes nende kindlast usust, et need kultuurid maailma nii erinevates 

kohtades pole varem mitte kunagi omavahel kokku puutunud. 

Kokkupuuteid aga oli olnud. Kunagi ammu olid need paigad kuulunud 

globaalse Atlantise/Lemuuria impeeriumi koosseisu, hiljem aga peaaegu 

kogu maakera hõlmanud Sumeri impeeriumi alla. Tänu oma sidemetele 

salaühingutega teadsid aga tõde Euroopa maadeavastajate juhid (nagu 

näiteks Kolumbus). Muude kokkulangevate müütide ning kommete hulgas 

tuntakse mõlemal pool Atlandi ookeani näiteks neitsist sündimist, 

ristilöömist, ümberlõikamist ning veeuputust. Sarnasused olid niivõrd 

hämmastavad, et kristlikud preestrid üritasid neid saladuses hoida, et oma 

“unikaalse” religiooni mainet mitte kahjustada. Kesk-Ameerika tähtsaim 

jumalus Quetzalcoatl oli lihtsalt teistsugust nime kandev “Jeesus” juba 

ammu enne seda, kui ristiusk koos Kolumbuse ja Cortésiga Uude Maailma 

jõudis. Quetzalcoatl oli sündinud neitsist; ta paastus 40 päeva, teda üritas 

kiusatusse viia Saatan (selle kohalik versioon) ning lahkudes lubas 

Quetzalcoatl teist korda tagasi tulla. Kui Cortés, indiaanlaste genotsiidi 

initsiaator, pärast Kolumbust Ameerika rannikul maabus, võeti teda vastu 

otsekui jumalat; tänu Cortési euroopalikele näojoontele peeti teda naasnud 

Quetzalcoatliks. Midagi samasugust juhtus ka Aafrikas, kui sinna jõudsid 

esimesed valged eurooplased ning pärismaalased arvasid, et nende 

legendide “põhjatõugu” tulnukad on taas kord tagasi. Ilmselt oli Cortés 

Quetzalcoatli müüdiga tuttav, sest ta maabus selle koha lähedal, kuhu 

jumalus oli lubanud tagasi pöörduda, peas oli Cortésil sulgedega kübar ja 

see sobis kokku Quetzalcoatli tiitliga – Sulgedega Madu. Isegi aeg sobib: 

Cortés jõudis Ameerikasse 1519. aastal, ajal, mil indiaanlaste arvates 

Quetzalcoatl pidanukski tagasi tulema. Veel üks näide selle kohta, kui 

hõlbus on inimeste uskumusi ära kasutades nendega manipuleerida. 

Sumeri aarialaste ning nende “Kuldse ajastu” esivanemate merereisid 

annavad võtme ka arvutute Ameerika mandril levinud legendide “saladuse” 
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lahendamiseks; need müüdid vestavad sellest, kuidas merd mööda saabusid 

sinna “valged jumalad”, kes tõid endaga kaasa palju uusi tarkusi ja .panid 

aluse tsivilisatsioonile. Kunagi elas Kesk- ja Lõuna Ameerikas valgete 

inimeste hõim; mehed kandsid habet ja nägid välja nagu foiniiklased. Kesk-

Ameerika kultuur, selle iidvanad linnad ning püramiidid, mille ehitajaiks 

peetakse Yucatani maiasid, on hea näide muistsetel aegadel aset leidnud 

vastastikustest mõjustustest. Yucatani astmikpüramiidid, mis on tegelikult 

märksa vanemad kui maiad, kes said need endale päranduseks, sarnanevad 

väga klassikaliste tsikuraatide ehk astmiktornidega, mida püstitati Sumeri 

“jumalatele”. Maiade ja sumerite keeles ning kunstis leidub ohtrasti 

sarnasusi, nagu ka Kesk-Ameerikas levinud religiooni ja keele ning hindude 

ja Kesk- ning Lähis-Ida semiitide religiooni ja keele vahel. Jumalanna-ema 

Maia kannab nii Kesk-Ameerika maiade kultuuris kui ka Indias ühte ja 

sama nime ning maiade tegevuse jälgi võib leida Egiptuses, mitte kuigi 

kaugel Gizast; olen ka ise seal käinud. Oma raamatus “The Children Of 

Mu” kinnitab James Churchward, et kõik need “Maia” rahvad kogu 

maailmas on pärit Lemuuriast/Mu’st, sellest siis ka nende kultuuride paljud 

ühised jooned. Muide, maiade kultuuri legendaarne alusepanija on Votan 

ehk Wotan ning sama nime kannab veel nii Atlantise tulejumal kui ka 

Saksamaal ja Skandinaavias elanud teutooni rahvaste jumal. Votan/Wotan 

oli üks natside jumalatest, natsionaalsotsialistide liikumisele aga pani aluse 

Teutooni Rüütlite (Illuminaatide) salaühing Saksamaal. Teutooni Rüütlite 

salaühing moodustati Templirüütlite ning Malta Rüütlitega samaaegselt, 

nemadki tegutsesid “Püha Maa” aladel; nende kolme organisatsiooni 

põhilised tegevuskavad kattuvad ka tänapäeval. 

Sumeri impeeriumisse kuulunud foiniiklased, kes elasid Kesk-Idas, 

praeguse Türgi aladel ning Kapadookias, aitasid innukalt kaasa Sumeri 

ülemvõimu kehtestamisele Briti saartel. Foiniikia rahvaid tunti ka hetiitide 

ning gootide nime all. L. A. Waddell tegi kindlaks, et foiniiklased ei olnud 

semiidi rass, nagu seda kinnitab ametlik ajalookäsitlus – see on kõigest 

Atlantise-järgsel perioodil Sumeris elanud aaria rassi teine nimi. Foiniikia 

hauakambrite uurimisel on tehtud kindlaks, et see rahvas oli aaria tüüpi, 

pikerguste koljudega, nagu oli kombeks kujutada vaaraosid ning Egiptuse 

kuningliku suguvõsa liikmeid.
24

 See on ka põhjus, miks Egiptuses ja ka 

teistes kultuurides kujutati paljusid jumalaid (näiteks Osirist) valge naha ja 

siniste silmadega – just nõnda nägi välja valitsev rass. Nende “kuninglikud” 

ning “ülimuslikud” olid segunenud roomajatega, Anunnaki’dega. Sumeri 

impeeriumi kunagise osa, Iraani nimi tuleb sõnast ‘Airy-ana’ ehk ‘Air-an’, 

mis tähendab ‘Aarialaste Maa’
25

. Kurdistanis elab veel tänapäevalgi heleda 

nahaga inimeste hõim, kellel sageli on sinised silmad. 
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SUMERID/FOINIIKLASED JÕUAVAD 

BRITANNIASSE NING IIRIMAALE 

Foiniiklased (Sumeri impeerium) maabusid Briti saartel hiljemalt 3000 

eKr. (Joon. 12). 
26

 See langeb kokku ajaga, mil väidetavalt rajati 

Stonehenge’i ja Avesbury suured kiviringid; seda tehti sellesama 

hämmastava täpsusega, mida kohtab Giza püramiidide ning teiste Sumeris 

ning endises Atlantise-Lemuuria impeeriumis püstitatud fantastiliste 

rajatiste juures. Stonehenge’i planeerijatel pidid olema eeskujulikud 

matemaatika- ja astronoomia-alased teadmised. 12. sajandi ajaloolane 

Monmouth’i Geoffrey kirjutas oma raamatus “Histories Of The Kings Of 

Britain”, et Stonehenge’i ehitasid Põhja-Aafrikast saabunud “hiiglased”.
27

 

Sumeri ning Egiptuse aarialased olid pikka kasvu, sest nad olid väga 

pikakasvulise põhjatõugu rassi ning reptiilide järeltulijad, roomajaid on aga 

peaaegu alati kirjeldatud kui väga pikka kasvu olendeid. See sobib kokku 

käesoleva raamatu põhiseisukohtadega ning mõistagi on ametliku 

ajalookäsitluse lähenemine Stonehenge’ile täiesti naeruväärne. Oma 

raamatus “Our Haunted Planet” (Fawcett Publications, USA, 1971) märgib 

John A. Keel: 

“Meid tahetakse panna uskuma, et neid hiiglaslikke kivirahne 
veeti [240 miili] mägedest üles ja alla, läbi jõgede, metsade 
ning padrikute, üle õõtsuvate rabade ja soode – ning selleks 
kasutati vaid lohisteid ja puitrulle… Pole kahtlustki, et 
niisugune lähenemine on absurdne.”

28
 

Ning muidugi on Stonehenge vaid üks sadadest kiviringidest ning 

püstkividest, mis Britannias tol perioodil püsti pandi. Siinkohal tuleb olla 

ettevaatlik, sest nende kaugete aegade kronoloogiat hinnatakse pidevalt 

(ning sageli väga olulisel määral) ümber. Sumerid pöördusid tagasi sinna, 

kus kataklüsmide-eelsetel aegadel oli asunud üks atlantlaste suuremaid 

kolooniaid – ning mõned Briti saarte ning teistegi paikade kuulsad ehitised 

võisid olla püstitatud juba enne sumerite/foiniiklaste saabumist. Nii üks kui 

teine lähenemine – ehitajateks olid kas atlantlased või sumerid – aitab 

selgitada, kust olid pärit need teadmised, millele toetudes läks korda siduda 

kõik need rajatised sedavõrd täpselt Päikese ning Kuu tsüklitega ja kaugete 

tähesüsteemidega, samal ajal jälgides geomeetrilist energiavõrku, mis aitas 

püstitada neid rajatisi nii, et need paikneksid süsteemselt. Oma raamatus 

“The Phoenician Origins Of Britons, Scots And Anglo Saxons” (Christian 

Book Club, California, 1924) kirjeldab Waddell, kuidas ta leidis ühelt 

Stonehenge’i kivilt ning mujalgi Briti saartel püsti pandud kividelt (mõned 

neist asusid Šotimaal) sumeri kirjamärke.
29

 Professor Alexander Thom, kes 
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oli aastatel 1945-1961 Oxfordi ülikoolis inseneriteaduse 

emeriitprofessoriks, tõestas, et Stonehenge’i rajajad tundsid Pythagorase 

avastatud geomeetrilisi ning matemaatilisi printsiipe juba tuhandeid aastaid 

enne Pythagorase sündi.
30

 Sedasama saab öelda ka Giza püramiidide 

ehitajate kohta. Nüüd mõistame ka selle põhjust. Kreeka geenius 

Pythagoras, kelle nimi tähendab tõlkes ‘Ma Olen Püüton’ ehk ‘Ma Olen 

Madu’, ning kõik kuulsad Kreeka matemaatikud, filosoofid, teadlased, 

arstid jt. omandasid oma teadmised ülisalajastes müsteeriumikoolides, kus 

õpetati sumerlaste, minoslaste ning egiptlaste (kes olid tegelikult üks ja 

seesama rahvas) tarkusi. Viimased omakorda olid saanud need teadmised 

päranduseks Atlantisest ning Lemuuriast. Kui seda järjepidevust mõista, on 

ajaloost sootuks hõlpsam aru saada. Sumeri eliit ning nende Kuldsel ajastul 

elanud esivanemad teadsid ka seda, kuidas tekitada mingi objekti ümber 

magnetväli ning nõnda vabastada see gravitatsiooni mõju alt. Nad oskasid 

objekte kaalutuks muuta. Niisugustele teadmistele toetudes on hoopis 

lihtsam transportida ning paika seada hiiglaslikke kivirahne niisugustes 

“salapärastes” rajatistes nagu näiteks Stonehenge või püramiidid! 

Maovõrgustik 

Tuleb igati rõhutada, et neile muistsetele inimestele olid globaalne 

energiavõrk ja eriti peamised pöörisepunktid, kus paljud jõujooned 

lõikuvad, ülimalt tähtsad. Rohkem esoteeriasse kalduvad uurijad arvavad 

mao vereliinide sügava sümbolismi, sellega seonduva, maoteadmiste ja 

maoinimeste kohta, et need kõik olid lihtsalt Maa energiavõrguga seotud 

draakonijoonte ehk ley-joonte koodid (just seepärast lõpevad paljud Briti 

kohanimed silbiga “ley”). Maosümbolismi seostamine selle universaalse 

energiaga ja selle kõige võimsamate keskustega on selgesti näha. Ent 

ühtaegu on tõendeid reptiloidide kujul eksisteerivast nii võimsast 

kontrollivast jõust, et mingil juhul ei saa alatasa korduvaid viiteid mao- või 

draakonivereliinidele lihtsalt selle energia koodiks või võrgustiku tunnuseks 

pidada. Ja missugune kokkulangevus, et me kõik teame legende ja pärimusi 

maorassist, kes jagab oma teadmisi sellest võrgustikust, ning et sellesama 

võrgustiku energiat seotakse maoga. Ah et seost polegi? Nagu olen juba 

eespool öelnud, need jõujooned põimuvad, moodustades võrgu või 

võrgustiku, milles piki meie planeeti ümbritsevaid ja sellesse tungivaid 

jooni voolab magnetenergia, universaalne elujõud. Inimkehas peitub 

samasugune süsteem ning akupunktuurina tuntud muistne hiina 

tervistamiskunst mõjub just nende jõujoonte, draakonijoonte või füüsilise 

keha meridiaanide kaudu. Vaat mispärast ravitsejad torgivad kehha 

juuspeeni nõelu. Need tasakaalustavad energiavoolu. Muistsed inimesed, 
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sealhulgas ka Atlantise, Lemuuria ja Sumeri impeeriumi asukad kasutasid 

seisvaid kive otsekui Maa akupunktuurinõelu. Nad kuulutasid peamised 

pöörisekeskmed pühaks ning just seal seisab kogu maailmas kivisõõre, 

püramiide ja muid muistseid rajatisi (joonis 13). Nende paikade ja Maa 

magnetvälja “rikete” seosed on ilmselged ning uuringud on näidanud, et 

paranormaalseid sündmusi ja kogemusi, kaasa arvatud UFO-de nägemisi, 

juhtub kõige sagedamini mainitud magnetrikete paikades või nende lähedal. 

Oma raamatus Where Science And Magic Meet (Element Books, 

Shaftesbury, Inglismaa, 1991) osutab Serena Roney-Dougal, et 286 

kivisõõrist Britannias on 235 ehitatud rohkem kui 250 miljoni aasta 

vanustele kaljudele, mis tähendab, et statistiline tõenäosus on rohkem kui 

miljon ühe vastu. Luuletaja ning mütoloogia- ja müstikakirjanik Robert 

Graves on öelnud: 

On pühapaiku, mille on loonud magnetmaakide kiirgus. 
Näiteks, minu küla paikneb otsekui looduslik amfiteater 
magnetvälja tekitavat rauamaaki sisaldavate mägede vahel. 
Suurem osa maailma pühapaiku, mida mingil põhjusel – 
näiteks kangelase sünni- või surmapaigana – pühaks 
peetakse, on just säärased. Delfi oli üks tuntumaid neist. 

Joonis 13: Maailma muistsed pühapaigad, näiteks Stonehenge, on 

 globaalse energiavõrgustiku punktid, kus paljud jõujooned 
(ley-jooned) 
lõikuvad, moodustades tugeva energiapöörise. Just neis 
kohtades asuvad 
kivisõõrid, püramiidid ja peamised vabamüürlaste templid. 
Energia on 
jõud, kui osatakse seda kasutada. 

Kreekas asuvas Delfis elas oraakel, selgeltnägija ehk kanal, kes 

ühendas oma teadvuse teiste dimensioonide olenditega ja kordas nende 

sõnu. Nood teadsid, et magnetrikete paigad toimivad ustena neisse teistesse 

dimensioonidesse ehk tihedustesse, kergendades nii dimensioonidevahelist 

suhtlemist kui ka rändamist. Satanistid kasutavad neidsamu maailma 

paljudes paikades asuvaid kohti oma rituaalidel, kus teiste dimensioonide 

deemonlikud olendid ennast ilmutavad. Rooma kirik nõudis, et tema kirikud 

ja katedraalid ehitataks endistesse paganlikesse jumaldamispaikadesse, sest 

need olid dimensioonidevahelised läved, väravad või portaalid. Ja just 

sellepärast püüavad satanistid toimetada oma rituaale ristiusu kirikutes: nad 

soovivad juurdepääsu kiriku asupaigas olevate pööriste energiale. 

Vabamüürlaste ja teiste salaühingute templid paiknevad samades punktides. 

Iidsed Atlantise, Lemuuria ja Sumeri teadmised, mida inimeste hulgas on 

püütud süstemaatiliselt maha suruda, kandusid just selles varjatud 
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võrgustikus edasi. Religioon on neid teadmisi kurjuseks mananud ning 

“teadus” on neid mõttetuna kõrvale tõrjunud. Ning nii religiooni kui ka 

“teaduse” allikas on toosama illuminaatide võrk. Kas see üllatab teid? 

Ajaloolased on väitnud, et Britannias elanud druiidid ehitasid kivisõõre, 

kuid nad peavad sõõride kasutamist nende ehitamiseks. On rühmitisi, kes 

tänapäevalgi seal rituaale korraldavad, kuid keegi ei arva, nagu oleksid 

sõõrid nende rajatud. Arheoloogid on leidnud neist paikadest druiidide 

säilmeid ja arvavad seetõttu, nagu oleksid druiidid seal kive seadnud. 

Samasugust juttu räägitakse hilisemate Kesk-Ameerika maajade ja Lõuna-

Ameerika inkade kohta. Druiidide religioon ja tarkused pärinevad algselt 

Atlantisest ning neid süvendasid põhjalikumate astronoomia-, astroloogia ja 

matemaatikateadmistega sumerid, kes samuti tundsid püha geomeetriat ning 

jõujoonte süsteemi ehk energiavõrgustikku. Mõlemad mainitud allikad 

teadsid ka pretsessiooniks nimetatavat tsüklit, mille jooksul Maa võnkumine 

nihutab aeglaselt selle telge, nii et planeet vaatab aastatuhandete jooksul eri 

tähesüsteemide või astroloogiliste “kodade” poole. Ühe sümboolse “koja” 

läbimiseks kulub 2160 ja kaheteistkümneseks tsükliks 25 920 aastat. Mõne 

arvates on ühe säärase suure tsükli lõpp lähenemas, kusjuures need 

tähendavat alati määratu suurte muutuste aega. Tuleb samuti mainida, et 

Sumeri, Atlantise ja Lemuuria rahvad ehitasid oma templeid ja muid pühi 

hooneid pretsessiooni teades ja seda arvestades. 

Võrgustiku varjamine 

Mina olen vähemalt mõne pöörisepunktis asuva püramiidi, kivisõõri ja 

muu rajatise suhtes pigem vastupidisel arvamusel. Oma teadliku retke 

algusest 1990. aastal on paljud need ehitised minus mingit halba tunnet 

tekitanud. New Age’i jüngrid näevad neis pühi paiku, käivad oma 

tseremooniate aegu kivisõõride ning püramiidide juures ja nii edasi. Ent 

asjaolu, et need pöörisepunktid on globaalse võrgustiku jõukeskused, ei 

tähenda veel, et vereliinid oleksid need rajatised kavandanud ja teatud 

paikadesse ehitanud inimkonna parimaid huve silmas pidades. Ma ei räägi 

praegu neist kõigist, kuid teiste hulgas tekitavad halba aimust ka Giza ja 

Stonehenge. Need paigad on uskumatult võimsad energiakeskused, kuid 

seal viibides tajume nende tegelikust väest kõigest murdosa, sest sinna 

püstitatud rajatised suruvad sageli selle jõu maha. Minu meelest olid need 

osa süsteemist, mis pidi varjama võrgu tõelist potentsiaali ning lahutama 

inimese energiavälja kosmilisest. Igal planeedil ja tähel on energiavõrk, mis 

on määratu suures kosmilises võrgustikus omavahel ühendatud. Meie 

omakorda oleme seotud selle süsteemiga oma inimliku energiavõrgu kaudu, 
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tollesama meridiaanisüsteemiga, millel põhineb akupunktuur. Kui saaksite 

lahutada inimese energiavälja planetaarsest ja kosmilisest võrgustikust, siis 

lukustaksite inimesed eraldi asuvasse vibratsioonivanglasse. Ent isegi 

tänapäeval paigutavad illuminaadid tuumajõujaamu ja kiirteede ristmikke 

samal põhjusel pöörisepunktidesse. Inglismaal, Wiltshire’is ehitati läbi 

massiivse Avebury’ kivisõõri (pöörise) elava liiklusega maantee. See on 

otsekui mutrivõtme viskamine elektrikontaktidele. Süsteemis vallandub 

kaos. Ma ei ütle, et need paigad oleksid iseenesest negatiivsed. Jutt on ainult 

energiast. Ma räägin neisse rajatud ehitistest, millega manipuleeritakse selle 

energia voogu. Minu meelest inimesed ei mõista, et neid kive, neis 

sisalduvaid kvartsikristalle, obeliske ja kõike muud saab programmeerida, et 

need teid positiivselt või negatiivselt mõjutaksid. Minu arvates on paljud 

neist lõhestamiseks ja mahasurumiseks püstitatud. See on lihtsalt minu 

arvamus. Illuminaadid hoiavad oma kõige vägevamaid pöörisepunkte 

salajas, ainult enda teada, varjates neid teiste eest. 

Tänapäevalgi Lääne-Inglismaal nähtavate iidsete maastikujoonte hulgas 

on ka kriidiküngaste nõlvadele uuristatud valged hobused. Tavaarheoloogia 

järgi asuvat vanim neist Avebury’ sõõri lähedal Wiltshire’is Uffingtoni 

Valge Hobuse orus. See pärinevat umbes aastast 3000 eKr, seega ajast, mil 

sumerid ja foiniiklased oma kultuuri, religiooni ja teadmisi Britannias 

juurutasid (või taasjuurutasid). Miks just valged hobused? Sumerite ja 

foiniiklaste peamine religioon oli päikesekultus ning valge hobune oli nende 

üks Päikese sümboleid.
31

 See valge hobuse sümbolism on ühtaegu allikas, 

kust pärinevad ristiusu Jeesuse ja hindude Krišnaga seotud valgete hobuste 

lood. Jeesus ja Krišna on algses sumeri päikesereligioonis ning selle 

pajatustes ja legendides Päikese sümbolid. Kumbagi neist pole tegelikult 

olemas olnud. On neidki, kes usuvad, et Uffingtoni “valge hobune” on 

tegelikult draakon, ning sel juhul sobiks see foiniiklaste varasema nimetuse 

kaarialased, mis tähendab Atlantise tulejumala maomere rahvast.
32

 

Inglismaa lääneserval Cornwallis asuvad tinakaevandused rajas Sumeri 

impeerium ning nende tekstides nimetati seda ala Tinamaaks.
33

 Foiniiklaste 

jumalus, kelle ristiusk üle võttis, oli Püha Miikael, ning nõnda ongi 

Penzance lähedal Cornwalli rannikul St. Michaeli küngas.
34

 Sinna tulid ja 

sealt lahkusid tinalaevad ning neis paikades leidub palju teisigi viiteid 

Pühale Miikaelile. Foiniikia ja Sumeri muud jumalused olid Kapadookia 

(Türgi) Püha Jüri, kes võitis draakoni ja tõusis Inglismaa kaitsepühakuks, 

meesjumalus Barat, kelle nimest kujunes Briton, ning naisjumalus Barati, 

kellest sai brittide kangelanna Britannia, kui Sumeri impeerium nimetatud 

jumalused neile saartele tõi (joonis 14).
35

 Iidse ülima kuningliku draakoni 

õukonna ja ordu eestkõneleja Sir Laurence Gardneri järgi sümboliseeris 

Barat-Anna (Tulekivi Suur Ema) Sumeri peamise reptiloidjumala Anunnaki 

naist Anu (vt www.nexusmagazine.com/ringlords.html.http). Nimedega 

http://www.nexusmagazine.com/ringlords.html
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Barat ja Barati väga sarnaseid vorme leidub India pühades raamatutes 

veedades, sest neid kirjeldusi on inspireerinud samad sumeri (aaria) ja 

Atlantise/Lemuuria allikad. Hilisemas Roomas, veel ühes Sumeri/Atlantise 

teadmistele ja vereliinidele tuginevas impeeriumis oli Barati Fortuna, 

ilmselt legendi tõttu, mis Baratit õnnejumalaks nimetas.
36

 Need 

sümboliseerisid ja kirjeldasid teda samamoodi nagu foiniiklased Baratit ja 

britid Britanniat. Egiptlastel oli veejumalanna Brith, veel üks Barati 

versioon, ning Kreeta minose (sumeri-egiptuse) kultuuris tunti teda Brito-

Martisena, keda omakorda seostati jumalanna Diana ehk Artemisega, kes 

kõik on ühe ja sellesama jumaluse erimid.
37

 Kogu öeldu näib olevat üks 

lahendus mõistatusele, miks kõik Briti saarte peamised sümbolid pärinevad 

Lähis-Idast. Näiteks, Inglismaa lipu (Püha Jüri rist), Šotimaa lipu (Püha 

Andrease rist), Iirimaa lipu (Püha Patricku rist), samuti Skandinaavia 

embleemid on noodsamad, mida foiniiklased võidumärgina kandsid.
38

 

Aaria-Sumeri seos Iirimaaga rõhutab öeldut veelgi. Raamatu Cours De 

Literature Celtique autori Arbois de Juvainville’i järgi nimetati iirlasi 

keskajal egiptlasteks. Püha Patrick, kelle olemasolust pole leitud mingeid 

tõendeid, olevat mõne arvates Sumeri impeeriumi egiptlasega Iirimaale 

jõudnud Egiptuse jumaluse Ptahi iiripärane nimekuju.
39 

Pajatatakse, nagu 

oleks Püha Patrick kõik maod Iirimaalt minema kihutanud. Mainisin kõigest 

mõnda Põhja-Aafrika ja Smaragdsaare Iirimaa seost. 

Joonis 14: Pärast Sumeri impeeriumi kujunemist sai foiniiklaste 
Baratist  brittide Britannia. Vasakul on vana Briti penn, mis kujutab 
Britanniat, ja selle kõrval foiniikia mündile vermitud Barati. Neist 
jumalustest pajatatakse samu lugusid. 

Iirimaa omapärased ümartornid pärinevad Foiniikiast ning iiri harf (ja 

šoti torupill) on tulnud Põhja-Aafrikast nagu ka põline Iiri sümbol väike 

ristik (shamrock). Egiptuses kasvav kolmeleheline taim kannab nime 

shamrukh. Roomakatoliku kiriku nii iseloomulik sümbol, nagu seda on 

palvehelmed (kasutama hakkasid neid Päikest jumaldanud sumeritest 

inspireeritud roomlased), pärineb Lähis-Idast ja egiptlased sõrmitsevad neid 

praegugi. Sõna “nunn” on tulnud Egiptusest ja nunnarüü Lähis-Idast. 

Muistne iiri purjekas pucan sündis Põhja-Aafrikas, kus sellega Niilusel 

seilati. Vanad iiri raamatud on kirjutatud samas stiilis nagu Egiptusest leitud 

tekstid ning isegi iiri Kellsi raamatus ja Durrow’ raamatus on kasutatud 

Lähis-Ida putukatest ja taimedest saadud värve. Dublinist põhja pool asuval 

tuntud iidsel Newgrange’i künkal on umbes kuuekümne kahe jala pikkune 

kitsas käik, mis talvisel pööripäeval osutab tõusva Päikese poole. Käik on 

rajatud nii täpselt, et sel päeval valgustab tõusva Päikese kuldne valgus 

käigu kaudu sügaval künka sisemuses peituvat kambrit. Tänapäevaste 

andmete kohaselt pärinevad Newgrange’is ning mujal Iirimaal asuvad 

muistsed rajatised ja seisvad kivid Sumeri impeeriumi sündimise ajast ning 
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Newgrange’is leitud kaksikspiraali kujutised sarnanevad nendega, mis on 

jäädvustatud Sumeri/Lemuuria/Atlantise impeeriumide muudes keskustes, 

näiteks Maltal. Selle impeeriumi paljude teiste suurejooneliste rajatiste 

sissepääsud on samasugused nagu Newgrange’is, sealhulgas ka Kreeta 

Minose (Menese) paleel. Seega on mõistetav, miks olen oma paljudel 

Iirimaa-sõitudel adunud, et nii mõnelgi sealse paiga nimel on Lähis-Ida 

kõla. Tõepoolest, uurijad on osutanud, et vanad iiri keeled, näites gaeli, 

sarnanevad tähelepanuväärselt Põhja-Aafrika keeltega. Põhjus on lihtne. 

Need põlvnevad samadest juurtest. Oma raamatus Phoenician Origins Of 

Britons ütleb Waddell: 

Olen teada saanud, et paljud foiniiklaste muistsete asulate 
lähedalt leitud iidsed tekstid ning [need, mida tuntakse] 
küreene, karaiimi, aramea ehk süüria, lüükia, lüüdia, korintose, 
joonia, kreeta või minose, pelasgi, früügia, kapadookia, kiliikia, 
teeba, liibüa, keldi-ibeeria, gooti ruunide jne keelsete 
kirjadena, olid tegelikult aaria foiniiklaste meresõitjate tavalise 
aaria hetiidi-sumeri keele kohalikud erimid. Need muistsed 
maadeavastajad levitasid hetiidi tsivilisatsiooni Vahemere 
kallastel ning Heraklese sammastest [Hispaania ja Põhja-
Aafrika vahel] kaugemalegi Briti saartele.

40
  

Tegelikult oli hoopis nõnda, et põhjarass ja põhjarassi reptiloididest 

aarialased tulid tagasi maadele, kust paljud nende esivanemad olid pärast 

Atlantise kataklüsme lahkunud. Tõendid on käesolevas peatükis esitatud 

ning isegi see murdosa, mis on pärast aastatuhandeid kestnud mahasurumist 

säilinud, toetab Waddelli järeldust, et Sumeri impeeriumi valitseja Sargoni 

poeg Menes, Manis, Manj, keda kreeklased ka kuningas Minosena tundsid, 

suri tegelikult Iirimaal.
41

 See lugu näitab, kui naeruväärseks võib ametlik 

ajalugu osutuda ning kuidas üksainus väärtõlge annab tegelikult juhtunust 

täiesti pahupidise ettekujutuse. Üldiselt teadaoleva loo järgi olevat Menes 

hukkunud pärast kuuskümmend aastat kestnud valitsemisaega, kui Niiluse 

vetest tulnud elajas kheb ta tappis. Toda khebi elajat on peetud jõehobuks. 

Kuid Waddell osutas, et kheb tähendab egiptuse keeles ka herilast või 

vapsikut.
42

 Teksti juurde kuuluvatel piktograafidel on näha kangesti herilase 

või vapsikuga sarnanev putukas, kes pole üldse heidutava jõehobu moodi, 

kui noil päevil jõehobudel just tiibu polnud ja nad ei sarnanenud lendavate 

putukatega. Egiptuses Abydoses Menese hauakambri (tegelikult memoriaali 

või kenotaafi) kirju võib seega tõlkida järgmiselt (tekstis on kasutatud tema 

teist nimekuju Manash või Minash): 

Kuningas Manash (Minash), kahe krooni maa Mushsiri 
(Egiptuse) vaarao, läänes hukkunu, Päikese (pistriku) rassist, 
Alama (ehk päikesetõusu ehk ida) ja päikeseloojangu (ehk 
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ülema ehk lääne) vete ning nende maade ja ookeanide Aha 
Manash (ehk Minash), valitseja, Mushrimi (kahe Egiptuse) 
maade kuningas, pistrikurassi Suure Sha-Gana (ehk Sha-
Gunu) poeg, vaarao, hukkunu, laevade käsutaja. 
Laevade käsutaja (Minash) sõitis läbi kogu Päikeseloojangu 
maa, liikus laevadega. Ta lõpetas läänemaade ülevaatuse. Ta 
ehitas (seal) Urani maal valduse (või omandi). Peaki järvel 
puuris Saatus (tema) vapsiku (või herilase) astlaga läbi, kahe 
krooni kuninga Manshu. See tahvel on seatud kõrgele puule ja 
pühendatud (tema mälestusele).

43
 

Keegi polnud varem seostanud Menese surmapaika Iirimaaga, kas või 

sellepärast, et sel maal ei ela jõehobusid. Nagu Abydose tekstist nähtub, 

hukkus Menes päikeseloojangu maa lõppu inspekteerides.
44

 Niisiis asus see 

paik tollasest Egiptuse-Sumeri impeeriumist lääne pool. Waddelli arvates 

jäi see Sumeri Tinamaast (Cornwallist) veelgi kaugemale, olles usutavasti 

Iirimaa.
45

 Tema väitel olevat nimi Urani selle sõna algvorm ning Erin on 

Iirimaa muistne nimi.
46

 Iirimaast kui päikeseloojangu maa lõpust on märke 

Iiri asulapaikades, sealhulgas ka Newgrange’i kivide “karikamärkide” 

raidkirjades, mis sõna otseses mõttes jäljendavad varasemate sumerite ja 

hetiitide pitsereid.
47

 Waddell kinnitas oma teooriat, leidnud Tyrone’i 

krahvkonna lõunapiirilt Clogheri lähedalt Knock-Many (Many künka) 

matmispaiga eelajaloolistelt kividelt sumeri raidkirju. Tema arvates 

sarnanesid need täpselt Abydoses oleva Menese “hauakambri” kirjadega.
48

 

Ühel kivil oli koguni sama nime “Urani” monogramm ning surma 

põhjustanud vapsiku piktograaf.
49

 Knock-Many näib olevat Sumeri 

impeeriumi, mille koosseisu kuulusid ja Britannia ja Iirimaa, valitseja 

Menese tegelik matmispaik. Õnnetuseks hävitati Knock-Many raidkirjad 

puhastamisel, kui kive samblikest puhastamiseks söövitavate vedelikega 

niisutati ja agaralt kaabiti. Ent Waddell on kirja pannud, et R. Welch tegi 

neist 1896. aastal väga hästi õnnestunud ülesvõtteid, mis on minu arvates 

kuskil säilinud.
50

  

Waddelli uurimust toetavad tõendid, et egiptlased elasid millalgi 2700 

aastat tagasi Briti idarannikul üle laevaõnnetuse ning pääsesid praeguse 

Hulli linna lähedal maale. 1937. aastal Humberi jõe kallastel mudast leitud 

nende puitlaevade vrakke peeti viikingipaatide rusudeks. Nüüd arvatakse 

sääraseid aluseid pärinevat umbes aastast 700 eKr ja need liikusid kunagi 

Niilusel.
51

 Viikingite ekslik mainimine on täiesti mõistetav, sest 

Skandinaavia põhjarass rändas pärast Atlantist lõunasse Egiptusesse ja 

Sumerisse ning on täheldatud palju sarnasusi ja ühiseid juuri. Egüptoloog 

Lorraine Evans kinnitab oma raamatus Kingdom Of The Ark (Simon & 

Schuster, London, 2000), et vanad egiptlased maabusid umbes 3500 aastat 

tagasi praeguses Kerry krahvkonnas ja asutasid seejärel Iirimaal koloonia. 
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Tema arvates juhtis sissetungijaid vaarao tütar printsess Scota, kes langes 

verises sõjas Iiri põliselanikega ning maeti Kerry krahvkonnas umbes viie 

miili kaugusel Traleest asuvas Scota Gleni orus. Hauda osutab kiviplaat, 

kuid seda pole kunagi lahti kaevatud. Evansi arvates tõusid Scota järglased 

Meathi krahvkonnas Taras ülemvalitsejateks, kes seejärel allutasid Šotimaa 

ehk Scota maa. Evansi kinnitusel olevat ta kasutanud muistseid tekste ning 

arheoloogilisi, lingvistilisi ja DNA-tõendeid ning veendunud, et iirlased ja 

britid põlvnevad egiptlastest. Samuti kinnitas Evans, et Scota tegelik nimi 

oli Meritaten ning et ta oli vaarao Akhenatoni tütar ja Tutanhamoni 

poolõde. Newgrange’i lähedal asuv Tara küngas oli Iiri kuninga või 

kuningate koja asupaik (sama mis Briti Pendragon), osutades nõnda, et 

Iirimaa ja Šotimaa “eliitvereliinid” on illuminaatide meelest eriti tähtsad. 

Kerry krahvkonnas Dingle’i poolsaarelt välja kaevatud pronksiaja kilbid 

sarnanevad Hispaaniast leitutega, milles tunti ära muistse Egiptuse relvad. 

Teised arheoloogid ja egüptoloogid pole küll Evansi väidetega päri, kuid 

sellegipoolest kinnitab ta, et leidude tõttu Hullis ja ka mujal tuleb meie 

arvamusi oma esivanematest oluliselt muuta: “On vapustav tõsiasi, et paljud 

inimesed Britannias toimetavad igapäevaseid talitusi, teadmata oma 

Egiptuse pärandist vähimatki.”
52

 Aga see polegi nii vapustav, kui mõistate, 

et meie valitsejad ei soovigi seda inimestele teada anda, sest see tähendaks 

nende ametliku ajaloo ümberkirjutamist. 

Selles peatükis on palju nii tausta kui ka religiooni mõistmiseks olulisi 

võtmepunkte, mis aitavad selgitada tänapäeva maailmaga manipuleerimise 

olemust ja allikat. Aastatuhandeid tagasi eksisteeris arenenud globaalne 

ühiskond, mille hävitasid kogu Maad tabanud koletud katastroofid ning 

maailm langes algseisundisse tagasi. Pärast seda, kui planeet oli uuesti 

toibuma hakanud, kuni umbes aastani 2000 eKr, mil algas Sumeri 

impeeriumi lagunemine, arenes teine peaaegu kogu maakera hõlmanud 

ühiskond. Seda kontrolliti Sumerist ning loonud olid selle sealse valitseva 

eliidi käsutuses olnud süvateadmised. Mainitud ühiskond tugines samadele 

religiooni, tarkuste ja kultuuri põhialustele nagu ka kataklüsmieelne 

Atlantis/Lemuuria, ehkki see ei jõudnud samale tasemele. Sumeri 

impeeriumi, seega kogu selle määratute maade ja rahvaste põhireligioon oli 

Päikese jumaldamine ning paljud nende lood kirjeldavad sümboolselt 

Päikese, Kuu ja tähtede liikumistsükleid ja aastaaegu. 

Ühtaegu väärib rõhutamist asjaolu, et Sumeri impeeriumi valitsejaid 

valiti vereliini järgi, mil oli määratult oluline tähtsus, nagu me peagi näeme. 

Nende vereliinide algupära tõttu siseneme nüüd dogmavabasse tsooni, kus 

oleks arukas kinnitada turvavöö ning valmistuda võimalikeks vaimseteks ja 

emotsionaalseteks vapustusteks. Suletud mõistuse ja programmeeritud 

uskumustega lugejatel, kes kardavad kõrgusi, kust avaneb palju ulatuslikum 
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võimaluste pilt, ei maksa enam kaugemale tulla. Neile, kes nüüd meie 

juurest lahkuvad, palume pagas kaasa võtta ja soovime ohutut retke 
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Tarkus on arusaam sellest, kui vähe me tegelikult teame. 

Sokrates 

Läbi aastatuhandete on poliitilise ning majandusliku võimu juurde 

seatud ikka ühtesid ja samu vereliine: algul kuningate ning ülikutena, 

tänapäeval aga juhtivate poliitikute, pankurite, ärimeeste ning 

meediamagnaatidena. Mida need vereliinid endast kujutavad? Kust on nad 

alguse saanud? 

Muistseid kõrgkultuure (kaasa arvatud Sumer) uurides kohtab ikka ja 

jälle väidet, et tekkides olid nad tegelikult oma arengu tipul; kõik järgnev 

polnud mitte midagi muud kui aeglane allakäik. See aga tähendab, et need 

kultuurid valdasid oma tekkimise ajal teadmisi ning oskusi, mis hiljem 

kaotsi läksid. Sumeritel leidus selle kohta oma selgitus; nende pärimused ja 

legendid taasavastati tuhandeid aastaid pärast Sumeri impeeriumi 

lagunemist. Need on kirja pandud nn. Sumeri savitahvlitel, mida võime 

nüüd üksikasjalikumalt uurida. 19. sajandi keskpaiku ning hiljemgi toodi 

päevavalgele kümneid tuhandeid niisuguseid savitahvleid; need leiti endise 

Sumeri aladelt, Assüüria endise pealinna Ninive varemeist, mis asuvad 

umbes 250 miili kaugusel Bagdadist Iraagis. Esimesed tahvlid avastas 

inglane sir Austen Henry Layard. Hämmastavad pärimused ja müüdid, mis 

neil savitahvlitel kirjas, on pärit Sumerist, mitte hilisemast Assüüria 

kultuurist, ning seepärast nimetangi ma neid siinkohal Sumeri 

savitahvliteks. Need pärinevad umbes aastast 2000 eKr., kuid neil tehakse 

juttu hoopis vanematest aegadest – Atlantisest ning Lemuuriast ehk Mu’st. 

Hiljem on savitahvlite tõlkimisest kirjutatud mitmeid uurimusi. Aga ehkki 

need ülestähendused Sumeri ajaloost ning kaugetest aegadest enne meie 

planeeti tabanud kataklüsme löövad ametliku ajalookäsitluse pihuks ja 
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põrmuks, räägib akadeemiline teadlaskond kooliõpilastele ja tudengitele 

ikka sama vana juttu. 

Ei tarvitse kuigi kaua lugeda Sumeri savitahvlite tõlkeid, et veenduda: 

piibli Vana Testament ei ole midagi muud kui vanade Sumeri pärimuste 

toimetatud ümberjutustus. Tahvlitel on kirjas, kuidas kuningas Sargon pandi 

imikuna roogudest punutud korvi ning usaldati jõevoogude hooleks, nagu 

varemalt mainisin. Piibel väidab sedasama “Moosese” kohta. Tahvlitel on 

kirjeldatud E.DIN-i (“Õiglaste Eluaset”). Piiblis räägitakse Eedenist, 

“Jumala” aiast. Esimene Moosese raamat on lühikokkuvõte samadest 

asjadest, mida on savitahvlitel hoopis üksikasjalikumalt kirjeldatud. Huvitav 

on märkida, et paljud terminid, mis Vana Testamendi ingliskeelses 

variandis on tõlgitud kui “Jumal” märgivad savitahvlitel jumalaid 

(mitmuses) – ning sumerid uskusid, et nende kultuuri rajajateks olid 

olendid, kes laskusid meie planeedile taevast, tuues endaga kaasa uusi 

teadmisi ning arenenud tehnoloogia. Nagu juba öeldud, kutsusid sumerid 

neid olevusi Anunna’deks ning nende hilisemad semiidikeelsed nimed olid 

AN.UNNAK.KI (“Need, Kes Laskusid Taevast Maale”). ning DIN.GIR 

(“Leekivate Rakettidega Saabunud Õiglased”). ‘Anunna’ tähendab tõlkes 

‘Ani Pojad’ (hilisem ‘Anu’)
1
 ning just siit võivad tõenäoliselt pärineda 

‘Jumala Pojad’, kui reptiilidest Anunnaki’d põhjarassiga ning Maa 

rahvastega hübriide eostasid. Savitahvlitel nimetatakse Sumerit KI.EN.GIR, 

mida on tõlgitud kui “Leekivate Rakettide Isanda Maa”, aga ka “Jälgijate 

Maa”. Terminit ‘Jälgijad’ on muistsete jumalate kirjeldamisel sageli 

kasutatud. Egiptlased nimetasid oma jumalaid ‘Neteru’, mis on sõna-sõnalt 

tõlgitav kui ‘Jälgijad’. 

Egiptlased uskusid, et Jälgijad saabusid Maale “taevaste paatidega” 

ning kogu maailma iidsetes kultuurides kohtab viiteid “jumalatele”, kes 

saabusid lennumasinatega ning rajasid kultuure ja tõid Maa inimestele 

teadmisi ning oskusi, millest varem ei osatud undki näha. India kultuuris 

nimetati niisuguseid lennuaparaate vimanadeks. Need lennumasinad olid 

väga erineva kujuga: ühed sigaritaolised, teised aga kahetekilised, kupli 

ning pardaakendega. Mõlemad kirjeldused kattuvad nendega, mis on meile 

tänapäeval tuttavad teadetest UFOde kohta. Muistsed India tekstid 

kirjeldavad antigravitatsiooni-tehnoloogiat, mida ilmselt ka “lendavate 

taldrikute” juures kasutatakse. Kui hiinlased leidsid Tiibetist 

sanskritikeelseid dokumente ning saatsid need Chandrigarhi Ülikooli 

dešifreerimiseks, siis leiti, et need sisaldavad tähtedevaheliseks transpordiks 

mõeldud kosmoselaevade ehitamise õpetust; nii väidab doktor Ruth Reyna 

Chandigarhi Ülikoolist.
2
 Ometi on leitud dokumendid tuhandeid aastaid 

vanad! Dr. Reyna kinnitab, et kosmoselaevu nimetati astrateks ning 

väidetavalt võis nendega lennata ükskõik missugusele planeedile. Mõnedes 

tekstides on juttu sellest, kuidas astrad lendasid Kuule, teistes sisaldub 
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kosmosesõidukite ehitamise ning juhtimise üksikasjalik õpetus. Ei ole 

võimatu, et hiinlased kasutasid neis tekstides sisalduvat teavet oma 

kosmoseprogrammis.
3
 Niisuguseid sõidukeid kasutati muistsetest 

legendidest tuttavais “jumalate sõdades”. Samu põhiteadmisi, mida 

rakendati antigravitatsiooniliste lennuaparaatide ehitamisel, saab kasutada 

ka selleks, et vabastada raskeid kivirahne gravitatsiooni mõju alt. Araabia 

legendid jutustavad sellest, kuidas pärast veeuputust püstitas “hiiglaste 

hõim” Baalbekis (Liibanonis) massiivseid kivist rajatisi. Ka Briti legendid 

räägivad, kuidas Aafrikast saabunud hiiglased püstitasid Stonehenge’i. Kas 

kataklüsmide-eelse Lemuuria/Atlantise Kuldse ajastu aluseks olid tähtedelt 

ja/või koguni teistest dimensioonidest toodud teadmised, mis mäekõrguselt 

ületasid kõik toonased maapealsed tarkused ja oskused? Iidsed 

ülestähendused kinnitavad, et see oli tõepoolest nii. Need ülestähendused 

(nagu näiteks Sumeri savitahvlid) kirjeldavad Päikesesüsteemi planeete, 

mainides sealjuures niisuguseid üksikasju, mis leidsid kinnitust alles 20. 

sajandil. Nad kirjeldavad, kuidas tulnukad – hilisemad “jumalad”, 

Anunnaki’d – rajasid tehnoloogiliselt üliarenenud kõrgkultuuri, mille hiljem 

hävitasid Maad vapustanud kataklüsmid ja veeuputus. Savitahvlitel on 

veeuputuse lugu üksikasjalikult kirjas. Utnapishtim, veeuputuse-aegne 

Sumeri kangelane asendati hiljem Noaga, kui Sumeri müütidele toetudes 

pandi kirja sootuks hilisemad Vana Testamendi tekstid. 

Kui need Anunnaki’d ehk “jumalad” olid tõepoolest nii kõrgel 

arengutasemel ning oskasid käsitseda lennumasinaid, nagu seda kinnitavad 

(kas siis sümboolselt või otsesõnu) arvukad legendid, siis on see veel üks 

seletus selle kohta, kuidas veeuputuse-eelsel Kuldsel ajastul sai eksisteerida 

globaalne ühiskond; kuidas üksteisest näiliselt isoleeritud rahvad maailma 

eri paigus rakendasid samu ehitusalaseid teadmisi; kuidas loodi Nazca 

kaljujoonised Peruus ning kuidas püstitati püramiide ja teisi fantastilisi 

rajatisi ajal, kui inimkond oli tehnoloogiliselt “primitiivne”; kuidas õnnestus 

neid hämmastavaid muistseid ehitisi rajada nii, et nad seostuksid 

süsteemselt nii üksteisega kui ka Päikese, Kuu, planeetide ning 

tähesüsteemide tsüklitega; kuidas muistsed rahvad teadsid astronoomiast 

rohkem kui meie kuni päris viimase ajani (üht-teist ei tea me veel praegugi); 

kuidas õnnestus tuhandeid aastaid tagasi kaardistada meie planeeti nii 

täpselt, et neil oli kujutatud Antarktise manner enne jääkilbiga kattumist; 

miks maailma eri paikades elavate rahvaste legendid ja pärimused ning 

religioossed põhitõed on omavahel nii sarnased ning miks on see nii, et 

mida kaugemale minevikku süüvida, seda uhkemad ja suurejoonelisemad 

on neist aegadest säilinud templid ning muud rajatised. Sumeri savitahvlid 

kinnitavad, et Anunnaki’d saabusid meie planeedile juba sadade tuhandete 

aastate eest. Ilmselt olid nad agaralt tegevad Lemuurias ning Atlantises ning 

see võiski põhjustada Maad vapustanud suuri katastroofe ning üleujutusi. 
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Savitahvlid kinnitavad, et pärast kataklüsme tulid Anunnaki’d tagasi 

ning nende juhtimisel pandi alus uuele globaalsele impeeriumile, mida 

tunneme Sumeri nime all. Tahvlitel on kirjas seegi, et ehkki algul kulges 

kõik rahulikult, võitlesid jumalad järgmiste aastatuhandete vältel omavahel 

korduvalt. Eriti käib see kunagiste pealike Enlili ning Enki järeltulijate 

kohta. Viimased nõudsid, et Maa inimesed astuksid sõtta nende rahvastega, 

kes toetasid teist Anunnaki “jumalat”. Nõnda ei jõudnudki Sumeri 

impeerium, mis oli küll oma aja kohta imetlusväärselt kõrgel 

arengutasemel, Kuldse ajastu kõrgusteni, vaid lõhestus vaenulikeks 

rühmitisteks ning varises kokku. Paljusid neist sõdadest on kirjeldatud 

Vanas Testamendis ning näib, et Anunnaki’de maa südames, Kesk- ja 

Lähis-Idas, sõdisid kõik kõikide vastu. Just Lähis- ja Kesk-Idast on pärit 

kõik suuremad religioonid, kaasa arvatud ka usund, mida tänapäeval 

tuntakse hinduismina. See võis olla ka põhjuseks, miks Vana Testament 

nõuab, et “sul ei tohi olla teisi jumalaid minu kõrval”. Mõned ajaloo-uurijad 

on esitanud tõendeid koguni selle kohta, et Anunnaki konfliktide käigus 

kasutati kõrgtehnoloogilist relvastust, kaasa arvatud tuumaraketid. Seda 

väidet toetavad Sumeri ning India pärimused. Pole võimatu, et “udu”, mis 

mürgitas jõed ning veehoidlad ning muutis Sumeri pikkadeks aastateks 

elutuks kõrbeks, oli radioaktiivne saastatus. Väidetakse, et lõpuks lahkusid 

Anunnaki’d Maalt. Mina aga olen seisukohal, et ehkki mõned neist seda 

tõepoolest tegid, lubades kunagi hiljem tagasi pöörduda, jäi osa neist siia 

ning manipuleerib vereliinide ja salaseltside kaudu inimkonnaga veel 

tänapäevalgi. Peaaegu igas kultuuris võib leida viiteid sellele, kuidas 

maavälised olendid on sekkunud inimeste tegemistesse. 

Kui mõni lugejaist ei suuda uskuda, et meie planeet ei ole ainus, kus 

leidub elu, siis võiks ta meenutada, et isegi konventsionaalse ning äärmiselt 

piiratud “teaduse” kinnitust mööda kulub valgusel tervelt sada aastat 

selleks, et jõuda meie galaktika – Linnutee – ühest otsast teise – ja seda 

kiirusega 186 000 miili sekundis! Hinnanguliselt on määratud, et 

universumis leidub vähemalt miljon galaktikat, biljon planeeti ning biljon 

triljonit tähte. Doktor Melvin Calvin Berkeley’s asuva California Ülikooli 

keemiateaduskonnast väidab, et nähtavas universumis on sada miljonit 

planeeti, kus valitsevad üsna samasugused tingimused nagu Maal. Ning 

kõik eeltoodu kehtib ainult eksistentsi ühe tiheduse ehk sageduspiirkonna 

kohta! Püüdke ette kujutada, mis võib veel eksisteerida kõikides teistes 

sageduspiirkondades, mida meie meeled ei taju! Kui nüüd seda kõike 

arvesse võtta, kas saate siis tõsimeeli uskuda, et elu, nagu meie seda 

tunneme, eksisteerib vaid ühe galaktika ühe väikese päikesesüsteemi ühel 

tillukesel planeedil? Ah et saate uskuda? Sellisel juhul on mul teile välja 

pakkuda mereäärne kinnisvara Gobi kõrbes. Ja tubli tükk supelranda ka! 
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ILLUMINAATIDE VERELIINID 

1990. aastatel, mil ma uurisin, kuidas siis ikkagi tänapäeval maailma 

juhitakse ning sellega manipuleeritakse, sai mulle selgeks, et mingil 

põhjusel on valitsevad suguvõsad ning nende järeltulijad haaratud soovist 

üksteisega järeltulijaid saada. Mida kõrgemale valitsevas hierarhias tõusta, 

seda tugevamaks ja märgatavamaks see geneetiline kinnismõte muutub. Kui 

minna neid vereliine mööda tagasi minevikku, siis näeme, et nad on alati 

omavahel järeltulijaid eostanud. 43 Ameerika Ühendriikide presidendi 

vereliinid – alates George Washingtonist ning lõpetades George W. Bushiga 

– ulatuvad tagasi Euroopa kuninglike perekondade ja aristokraatlike 

suguvõsadeni, kes on omavahel palju kordi järeltulijaid saanud ning kelle 

liikmed astuvad üksteisega vahekorda veel tänapäevalgi, et geenipanka 

“puhtana” hoida. Nii nende kui ka tänapäeva tähtsamate poliitikute, 

suurpankurite, äri- ja meediamagnaatide sugupuu ulatub aga veelgi 

kaugemasse minevikku: läbi Euroopa kuninglike ning “õilsate” (aaria) 

perekondade Sumeri impeeriumi (sealhulgas eriti Egiptuse) muistsete 

valitsejateni. Seda väga olulist punkti ei tohi unustada. Vast kõige 

hämmastavam informatsioon, mis Sumerist leitud savitahvlite vahendusel 

meieni on jõudnud, on üksikasjalik kirjeldus sellest, kuidas Anunnaki’d 

astusid vahekorda Maa naistega, et panna alus hübriidrassile, kelles on 

segunenud toonaste inimeste ning “jumalate” geenid. Termin ‘inimesed’ 

märgib siinkohal ka valget ehk põhjatõugu rassi, kes algselt oli samuti 

maavälist päritolu. Kirjeldust selle kohta, kuidas “jumalad” astuvad 

vahekorda inimeste tütardega, võib kohata kõikide maailma rahvaste 

folklooris ning sellest on juttu ka Vanas Testamendis; “pühakirja” võeti see 

üle sumeritelt ning tolles loos on juttu sellest, kuidas Jumala Pojad (õigem 

tõlge oleks ‘jumalate pojad’) astusid vahekorda inimestega, pannes nõnda 

aluse hübriidsele vereliinile. Esimeses Moosese raamatus on kirjas: 

“Ja kui inimesi hakkas maa peal palju saama ja neile sündis 
tütreid, siis nägid Jumala [Jumalate] pojad, et inimeste tütred 
olid ilusad, ja nad võtsid enestele naisi kõigist neist, kelle nad 
välja valisid… Sel ajal, ja veel pärastpoolegi, kui Jumala 
[jumalate] pojad heitsid inimeste tütarde juurde ja need neile 
lapsi ilmale tõid: olid nefilimid (Vana Testamendi eestik. tõlkes: 
‘hiiglased’ – Tõlkija märkus) maa peal: needsamad 
vägimehed, kes muistsest ajast on kuulsad mehed.”

4 

Terminit ‘nefilim’ võib tõlkida kui ‘need, kes laskusid alla’ või ‘need, 

kes langesid taevast’. Ameerika uurija David Sielaff rõhutab, et sõna 

‘nefilim’ (ehk ‘nephilim’) ei märgi mitte jumalate poegi (beni ha-Elohim), 

vaid maaväliste olendite, keda piiblis tähistatakse sõnaga Elohim ning 



Ptk 5    Verevennad 

 86 

inimeste tütarde järeltulijad. Niisiis ei ole Illuminaatide vereliinid, kes 

tänapäeval maailma valitsevad, mitte midagi muud kui nefilimid, tulnukate 

ning inimeste hübriidid. Ammustel aegadel nimetati neid veel rephaim, 

emim, zazummim või anakim; kõik nad olnud tollal silmatorkavalt pikka 

kasvu, lausa hiiglased.
5
 Piiblist tuntud Koljat oli rephaim ning heebrea 

keeles märgib hiiglast sõna ‘repha’.
6
 Hiiglaste temaatika kordub kõikjal 

ikka ja jälle. Jaapanist, Lõuna-Ameerikast ning Sahara kõrbest leitud 

kaljujoonistel võib näha ümmarguste peadega hiiglasi, kes on sealsamas 

kujutatud inimestest, küttidest, palju pikemad. Minnesotast ning mujaltki on 

leitud hiiglasekasvu inimeste luid, kes pidid olema vähemalt 8-12 jalga 

pikad. Delavaari hõimu indiaanlased teavad rääkida hiiglastest, kes kunagi 

elasid suurtes linnades ida pool Mississippit ning hiiglasi kohtab kogu 

maailma rahvaste pärimustes ja folklooris.
7
 Nevadas Lovelocki lähedal leiti 

kaljukoopast kümneid väga suurt kasvu, punaste juustega muumiaid mõned 

neist olid seitsme jala pikkused.
8 

Paiuuti hõimu indiaanlaste legendides 

nimetatakse neid hiiglasi kannibalideks. Pärimused kinnitavad, et nad 

kaevanud koguni surnud paiuuti indiaanlasi haudadest välja ning söönud 

neid.
9
 Atlantise folklooris leidus pärimusi punapäiste hiiglaste kohta, kes 

olnud vampiirid, ning hiiglasekasvu nefilime seostati kannibalismiga ja 

inimvere joomisega; sama kehtib Illuminaatide vereliinide kohta ka 

tänapäeval. Tihti seostatakse nende hiiglastega kummalisi sõidumasinaid, 

mis väga meenutavad tänapäevaseid UFO-sid. Esimeses Moosese raamatus 

räägitakse sellest, et jumalate pojad võtsid endale inimeste tütreid naiseks 

nii enne kui ka pärast veeuputust, ning  Neljas Moosese raamat nimetab 

nefilime Anaki poegadeks või siis anakim’ide (Anunnaki’de) 

järeltulijateks.
10 

KANGELASEKULTUS 

Zecharia Sitchin, kelle sulest on ilmunud mitmeid raamatuid Sumeri 

savitahvlite kohta, on seisukohal, et Esimesest Moosese raamatust pärit 

termin ‘kuulsad mehed’ peaks vastavalt selle väljendi sumerikeelsele 

originaalile tõlkima kui ‘taevasõidukite mehed’. See annaks kogu loole 

hoopis teise varjundi ning muudaks selle märksa mõttekamaks. Ka vihje 

“muistsetest aegadest kuulsatele meestele” (Ingl. k. ‘heroes of old’ – Tõlkija 

märkus) on tähendusrikas. Ingliskeelne sõna ‘hero’ (kangelane) tuleb vana-

egiptuse terminist ‘heru’; Wallis Budge märgib oma uurimuses, et nõnda 

“tituleeriti kuningat, kes oli Päikesejumala asemik Maa peal”.
11

 Termini 

täpne tähendus oli “inimolend, kes ei ole jumal ega deemon” ning selles on 

varjatud vihje hübriidrassile.
12

 Kirjanik Homeros (9.-8. saj. eKr.) on 

märkinud, et “kangelased olid harilike inimeste rassist palju kõrgemal”. 
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Luuletaja Pindaros (518-438 eKr.) – minu raamatu “The Biggest Secret” 

lugejate jaoks on see nimi äärmiselt oluline – kasutas terminit 

‘kangelane/heru’, et kirjeldada “jumalate ning inimeste vahepealset” rassi. 

Kuulen praegu mõttes laulu “Otsi endas üles kangelane”! On äärmiselt 

tõenäoline, et Horuse ehk Haru, Egiptuse jumala poja ning hilisema 

“Jeesuse” prototüübi nimi on tulnud sõnast ‘heru’, mis märgib 

Päikesejumala asemikku maa peal, aaria ehk hübriidrassi. Sumerikeelne 

sõna ‘Hu’ ehk ‘Ha’ tähendab pistrikku ning pistrik ehk Päikesepistrik oli 

sumeritel Päikese sümbol.
13

 Sumeri ajaloo uurija Robert Temple’i järgi on 

termin ‘Nibiru’ ehk ‘Nebiru’, mis savitahvlitel tähistab Anunnaki’de 

oletatavat koduplaneeti, tuletatud vana-egiptuse sõnast ‘Neb-Heru’.
14

 Ta 

väidab, et Sumerist leitud savitahvlitel on Neb-Herut sõnaselgelt kirjeldatud 

kui tähte, aga mitte kui planeeti.
15

 Kas “Nibiru/Nebiru” võis märkida 

Siiriust ehk Koeratähte? Võib-olla, aga võib-olla ka mitte. Egiptuse 

müütilist Jumala Poega Horust seostati Siiriusega – üks tema nimesid oli 

Heru-Sept ehk “Koeratähe Horus”.
16

 Ühel pildil on Horust kujutatud Heru-

ami-u’na ehk pistriku peaga krokodillina, kellel on saba otsas koera pea. 

Teda on kujutatud ka šaakali või koera/hundi peaga nagu An’i ehk Anu’tki, 

kes oli Anunnaki’de kuninglik juht.
17

 Heru = kangelane = hübriidsed 

vereliinid ning need “kangelased võivad (vähemalt osaliselt) Siiriuse 

“jumalate” asemikena meie Maad valitseda. Termini ‘kangelane/hero’ teine 

tõlgendus on ‘Herale ohverdatud inimene’, mis taas seostub Heru/Horusega 

jne.
18 

Teoloogid ning diktaatorid, kes kontrollivad judaismi ja kristlust, on 

ikka ja alati hoidunud kommenteerimast või selgitamast seda “nefilimide”-

lõiku Esimeses Moosese raamatus, sest selle sisu on äärmiselt raske 

ametlike doktriinidega kokku sobitada. Kuid nad kinnitavad meile, et piibel 

on täht-tähelt Jumala sõna ning Tema juba niisama tühja juttu ei aja, ega ju? 

Kõik on täiesti selge. Taevast laskusid Maa peale mingid olendid, jumalate 

pojad, kes said Maa naistega lapsi ning need lapsed moodustasidki 

hübriidrassi ehk nefilimid. See kõik on täiesti ametlik. Jumal ise ütles nii. 

Sõna on Teil, vikaar. Või Teil, rabi. Seletage nüüd meile see asi ilusti ära! 1. 

sajandil elanud kirjamees ja ajaloolane Flavius Josephus kommenteeris seda 

Esimeses Moosese raamatus leiduvat viidet “jumalate” ning inimeste 

tütarde vahelisele sugulisele läbikäimisele: 

 

“…sest palju Jumala ingleid heitsid naistega ühte ning 
eostasid poegi, kes suureks kasvades olid ebaõiglased ning 
põlgasid kõike, mis oli hea, sest neil jagus usku omaenese jõu 
sisse; räägitakse, et nende meeste teod meenutasid seda, 
mida tegid need, keda kreeklased nimetavad hiiglasteks.”

19 
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Terminit ‘ingel’, mis tähendab lihtsalt sõnumitoojat, hakati seostama 

nende mitte-humanoidsete olenditega, kes inimeste tütardega hübriide 

eostasid. Esimese Moosese raamatuga võrreldes lähevad Sumeri savitahvlid 

niisuguse eostamise selgitamisel tublisti kaugemale. Neil tahvlitel on 

kirjeldatud, kuidas Anunnaki’d asusid läbimõeldult looma orjarassi, keda 

hiljem hakati kutsuma Homo sapiens’iks ning keda tuli ära kasutada 

Anunnaki’de salaplaanide teostamiseks. Algust tehti katse ja eksituse 

meetodil; kasutati menetlust, mida tänapäeval nimetatakse katseklaasi-

meetodiks. Tahvlitel on kirjas, kuidas isaste Anunnaki’de seemnevedelikku 

kasutati inimeste munarakkude viljastamiseks, enne kui need viidi emaste 

Anunnaki’de organismi, et loode saaks arenema hakata. Kõik see sündis 

esmalt sadade tuhandete aastate eest, kuid on suuremal või vähemal määral 

kestnud tänapäevani. Ma usun, et paljud Sumeri tahvlitel kirjeldatud 

sündmustest leidsid aset Lemuurias ning Atlantises. Kõik see muudab 

mõistetavamaks need arvukad lood, mis tänapäeval ikka ja jälle avalikkuse 

ette jõuavad ning mis kõnelevad sellest, kuidas tulnukad röövivad inimesi, 

sunnivad neid endaga sugulisse vahekorda astuma või võtavad nende 

organismist munarakke. Sageli kaovad niisuguste vahekordade ajal eostatud 

looted varajase raseduse ajal ning arstid ei mõista seda kuidagi seletada. 

Loomulikult on olemas ohtrasti lugusid “inimröövidest”, mis on lihtsalt 

välja mõeldud või millel leidub mõni teine, märksa maisem seletus. Aga kui 

võtta arvesse niisuguste juhtumite üldarvu ning sageli esinevaid 

kokkulangevusi detailides, siis ei ole kuidagi võimalik neid kõiki kõrvale 

heita; see oleks sama naeruväärne kui neid kõiki sõna-sõnalt uskuda. 

Sumerid on savitahvlitel kirjeldanud, kuidas algset eostamisprogrammi 

juhtis Anunnaki’de ülemteadlane nimega Enki ehk “Maa Isand” (Ki = Maa) 

koos nende meditsiinieksperdi Ninkharsagiga, keda tunti ka Ninti (“Leedi 

Elu”) nime all. Mesopotaamiast leitud piltidel on kujutatud teda käes 

hoidmas hobuseraua-kujulist instrumenti, mida tollal kasutati nabanööri 

läbilõikamiseks. Hiljem hakati teda nimetama Mammiks ning ajapikku tuli 

sellest ‘mamma’ ja ‘ema’. Ema märkivat sõna ‘mama/mamma’ ehk ‘ma’ 

võib kohata peaaegu kõikides maailma keeltes. Hiljem sümboliseerivad 

Ninkharsagi osaliselt arvukad naisjumalused nagu kuninganna Semiramis, 

Isis, Barati, Artemis, Diana ning piiblist tuttav Maarja. Eeltoodud nimesid 

kasutati ka selleks, et sümboliseerida Kuu ja vete jumalataride 

naisprintsiipi, mis pidi tasakaalustama Päikese meesprintsiibi. Uurijad 

jagunevad sageli kahte selgesti eristuvasse leeri: ühed usuvad, et need 

jumalused olid ainult astronoomiliste ning esoteeriliste printsiipide 

sümbolid, teised aga väidavad, et tegu oli lihast ja verest 

kosmosetulnukatega ehk siis maaväliste “jumalate” ning “jumalannadega”. 

Mina olen seisukohal, et mõnikord (kindlasti mitte alati) olid nad nii ühte 
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kui teist – aastatuhandete jooksul võisid Anunnaki’de algsed kirjeldused üle 

kasvada astronoomilisteks ja esoteerilisteks sümboliteks.  

Pärast arvukaid ebaõnnestumisi ning mitmete kohutavate värdjate 

loomist valmistasid Enki ja Ninkharsag inimhübriidi, keda sumerid 

nimetasid LU.LU-ks (“See, Kes On Kokku Segatud”) – ilmselt oli tegu 

Vanast Testamendist tuttava Aadamaga. Hübriidi loomiseks segati kokku 

reptiilsete Anunnaki’de ning Homo erectus’e DNA. Samuti eostati hübriide 

põhjatõugu rassiga, et luua reptiilne/põhjatõugu aaria “härrasrass”, kes oli 

määratud valitsema “pooljumalatena” ehk vahemeestena Anunnaki’de ning 

inimeste vahel. Tõenäoliselt tähendab piiblis kasutatud termin ‘Aadam’ ehk 

‘esimene inimene’ sümboolselt ühte kindlat geneetilist liini, aga mitte 

mingit konkreetset isikut. Esimese Moosese raamatu järgi olevat meile 

piiblist tuttav Eeva loodud Aadama küljeluust, aga sumerikeelne termin, 

millest sõna ‘küljeluu (ribi)’ on tuletatud, oli TI, mis tähendas nii ribi kui ka 

elu.
20

 Uute olendite loomine Aadama rassi “elust” ehk eluessentsist kõlab 

märksa loogilisemalt kui ‘küljeluust’. Ja veel: piibli järgi olevat Aadam 

loodud “põrmust”, kuid vastava sumeri termini TI. IT tegelik tõlkevaste 

oleks ‘see, mis on elu’. Nagu olen üksikasjalikult näidanud oma raamatus 

“The Biggest Secret”, viitavad kõik inimese põlvnemise uurimised (nende 

käigus õpiti tundma erinevatesse rassidesse ning kultuuridesse kuuluvate 

rahvaste DNA-d) sellele, et inimene tekkis Aafrikas 200 000 kuni 300 000 

aastat tagasi. Selline seisukoht on kooskõlas Sumerist leitud savitahvlite 

tekstidega. Inimesi tähistati sumeri keeles sõnaga ‘LU’; algselt märkis see 

termin töölist või teenrit, aga ka kodustatud looma (näiteks lammast). 

Heitke korraks pilk enese ümber. Kas ei kirjelda see termin hästi inimelu 

olemust tänapäeval ning minevikku jäänud aastatuhandete vältel? Minu 

uurimused sunnivad mind tõsiselt kahtlema selles, nagu oleksid Anunnaki’d 

loonud kõik need inimesed, kelle järeltulijad tänapäeval meie planeedil 

elavad. Olen seisukohal, et Maa inimestega eostasid hübriide paljud eri 

rassidesse kuuluvad ning erinevat päritolu “jumalad”, mitte ainult 

Anunnaki’d. Viimased panid aluse DNA- ehk vereliinidele, mis nende 

salaplaanidega kokku sobiksid, ning nad on jätkuvalt seganud oma DNA-d 

inimeste omaga. DNA-ga manipuleeritakse selleks, et suruda maha inimeste 

suutlikkust pidada ühendust teiste dimensioonidega ning inimkonna 

telepaatilisi võimeid. Niisugused manipulatsioonid suruvad meid 

võnkevanglasse, kus suudame tajuda vaid seda väga kitsast sagedusriba, 

mida võtavad vastu meie füüsilised meeled. Inimkonna telepaatiliste 

võimete mahasurumist sümboliseerivad pärimused ja legendid, mida kohtab 

kõikjal maailmas: jumalad lahutasid Maa rahvad üksteisest sellega, et 

andsid neile erinevad keeled. Pisut hiljem pöördun ma selle probleemi 

juurde tagasi. Ametliku ajalookäsitluse järgi surid mõned eelajaloolised 

inimesed välja ning nende asemel astusid ajalooareenile uued: neandertali 
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inimesele järgnes kromanjoonlane, sellele aga omakorda Homo sapiens ehk 

tänapäeva inimene. Kuid Kesk-Idas töötanud arheoloogid avastasid 

hulganisti tõendeid, mis lubavad kinnitada: kõik need vormid eksisteerisid 

üheaegselt! Siiamaani ei ole leitud “puuduvat lüli”, mis ühendaks neid 

omavahel ning selgitaks ootamatuid ja tõsiseid muutusi “inimese eellaste” 

väliskujus – akadeemiline teadus eelistab pigem tunnistada oma teadmatust 

kui lausuda üht teatud ‘t’ tähega algavat sõna: tulnukad. 

Sumeri kirjatahvlites öeldut kinnitab Credo Mutwa, üks kahest Lõuna-

Aafrikas veel elavast sanusist. Sanusi on Aafrika šamaanide tipp. Credo on 

79-aastane ja teine sanusi, tema tädi, juba üle 90. Credo Mutwa on suulude 

ametlik ajaloolane ja jutuvestja ning sõna “suulu” tähendab täheinimesi, sest 

maaväline kuninglik rass olevat nad eostanud. Kuna tal polnud kellelegi 

oma teadmisi edasi anda ja pühendatuna elatud aastate jooksul kogutud 

hämmastav informatsioon nõudis pakiliselt levitamist, siis salvestasin 

temast kaks videot – The Reptilian Agenda, esimene ja teine osa. Kokku 

kestavad need üle kuue tunni, kuid ometi on neisse kätketud kõigest 

murdosa tema teadmistest. Oma videotes avab ta selle, millest oli kunagi 

pühendamisel tõotanud vaikida. Aga ta ütles, et inimkonna olukord on 

äärmisel kurjakuulutav, mistõttu ta pigem avab oma teadmised toimuvast, 

kui jääb vaikimisvande juurde. Kogu see informatsioon kadus peitu, kui 

eurooplased tungisid Aafrikasse, ning nende illuminaatidest juhid ajasid 

Credo sõnutsi šamaanide pea segi ning tapsid nad siis. Säärastest 

teadmistest avalikult rääkimine oleks tähendanud enesetappu ning nende 

säilitamiseks loodi salajased pühendatute võrgud. Credo, kellest sai minu 

lähisõber, pajatas ka Maa-väliste anunnakide ja inimeste ristamisest 

eesmärgiga luua hübriidrass. 

Tal on mitmesuguseid tehisesemeid, näiteks kuuldut kinnitav saladuste 

kaelakee (vt pildiosa). See väga raske vaskne “kaelakee” toetub tegelikult 

kandja õlgadele ning on kirjade järgi viissada aastat vana. Credo arvates 

pärineb see vähemalt tuhande aastat tagusest ajast. Kaelakee küljes rippuvad 

suured sümbolid pajatavad inimkonna loo. Kee esiküljel kesksel kohal on 

suure ühtimisvalmis vaskse kürvaga maaväline olend ning Maa naine, 

kellesse tulnukas ennast sobitab. Credo selgituse kohaselt sümboliseerib see 

täheinimeste ja inimkonna liitu, mis olevat talletatud sõna otseses mõttes 

igas muistses kultuuris. Oluline on seegi, et kürb olevat kunagi olnud 

kullast, kuid see varastati ja asendati seejärel vasksega. Öeldus peegeldab 

pärimus vanaegiptuse peajumala Osirise kuldsugutist, mida tänapäeva 

salaühingutel, eriti vabamüürlastel sümboliseerib obelisk. Viis, kuidas 

maaväline olend on kaelakeel kujutatud, olevat Credo sõnutsi lihtsalt 

sümboolne, sest need “jumalad” olid väga iseloomuliku, inimestest erineva 

kujuga (reptiloidid), kes ähvardasid inimesi viivitamatu surmaga, kui keegi 

peaks nende tegelikku väljanägemist kuskil talletama. Seetõttu portreteeriti 
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maaväliseid olendeid sümboolselt. Saladuste kaelakee küljes ripub suur 

käsi, tulvil sümboleid. Nende hulgas on ka “valvajatele” osutav kõikenägev 

silm (nagu ka USA ühedollarilisel ja Eesti 50-kroonisel), Orioni tähtkuju, 

mida nüüdisteadlased ikka ja jälle tulnukate, eriti reptiloidide tegevusega 

Maal seostavad, ning Taaveti täht, mis vastupidiselt levinud arvamusega 

pole üldse vana juudi sümbol. Nagu mõned juudi ajaloolased on nentinud, 

olevat see maailma vanim sümbol, mida hakati juudi usuga siduma alles 

pärast seda, kui illuminaatide vereliinist pankurid Rothschildid selle 18. 

sajandil kasutusele võtsid. Uurija, kes nägi ühe minu esinemise ajal 

kaelakeel neid sümboleid, pani samuti tähele seost Siiriusega, kust 

reptiloidide rass olevat muistsete pärimuste järgi Maale tulnud. Ta kirjutas: 

Märkasin, et tol Lõuna-Aafrika šamaani kaelakeel, mida ehtis 
nikerdatud käsi, oli ka Orioni kujutis. Orioni vöö osutab 
kaksiktäht Siiriusele. Nikerdatud käel näitab Orioni vöö otse 
keskel olevale silmale, viidates Silma kultuse ja Siiriuse 
seosele. Tõepoolest, kogu okultismi ajaloos on Siiriust peetud 
väga oluliseks, antiikmaailma vist koguni kõige pühamaks 
paigaks. Tarokipakis on just see tähekaart, [Aleister] Crowley 
A. A. organisatsiooni [Crowley oli satanist] hõbetäht; täht, mille 
poole osutab suure püramiidi kuninganna šaht, ning seesama 
täht, millelt Mali dogonite arvates saabusid neid külastanud 
nommod. 

Saladuste kaelakeel on täiesti selgesti kujutatud ka lendtaldrik, millega 

maavälised olendid olevat legendi järgi oma hiiglaslikult emalaevalt Maale 

laskunud. Emalaev olevat orbiidile tiirlema jäänud ning sinna läksid 

pealikud vapustuste ajaks varjule. Prantsusmaalt leitud umbes kümne kuni 

kolmekümne tuhande aasta vanustel koopajoonistustel on näha ka 

kolmjalgsetel tugedel seisvaid ovaalseid ja kettakujulisi objekte, millest 

laskub redeleid. Kesk-Aasias Ferganas kaljusse raiutud pildil on justkui 

õhukindlat kiivrit kandev mees, kelle seljas paikneb mingi mehaaniline 

seadeldis. Kujutis pärineb aastast umbes 7000 eKr. Ükspuha kust ka 

lendtaldrikud ja muud säärased lennumasinad pärineksid ning mida nad ka 

endast kujutaksid, on neid nähtud ja kujutatud juba aastatuhandeid. 

Geneetiline paine 

Sumeri kirjatahvlid kinnitavad, et Enkiks ehk Maa valitsejaks ja 

peateadlaseks kutsutud anunnakide pealik polnud siiski anunnakide 

missiooni tähtsaim tegelane siinsel planeedil. Tema oli ainult harva Maad 

külastava anunnakide tippisiku Ani või Anu vanim poeg, nagu tõlgetest 
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selgub. Kuid Enki nooremast poolvennast Enlilist sai missiooni ülem, sest 

tema ema peeti geneetiliselt puhtamaks kui naist, kellega Anu Enki eostas. 

Pärimuste järgi põhjustas just see poolvendade lakkamatuid konflikte, mis 

arenesid anunnakide sõdadeks, põhjustades ka nende inimkonnaga 

segunenud grupeeringute hirmsaid verevalamisi, nagu on vana testamendi 

tekstides kirjeldatud. Uurijad teavad hästi, et illuminaatide ühiseesmärk oli 

küll ülemaailmse võimu haaramine, kuid nemadki sõdisid alatasa omavahel, 

sest eri rühmitised ja perekonnad püüdsid selles räpases ladvikus tippu 

tõusta. Selles pole midagi üllatavat, kui silmas pidada, et illuminaadid on 

anunnakide variisikud ning et oma salaühingute võrgu kaudu püütakse 

varjatult manipuleerida inimkonnaga ning kehtestada oma salaplaanidest 

lähtudes maailmavalitsuse, maailma keskpanga, ülemaailmse armee ja 

mikrokiibistatud elanikkonna kaudu kogu planeedil diktatuur. Kõik see 

läheneb meile iga tunniga. Anunnakide ja seega ka illuminaatide 

fraktsioonid on praegu ikka veel üksteisega sõjajalal. Üks uurija kirjeldas 

illuminaate mulle nõnda: “Nad on otsekui pangaröövlite jõuk. Kõik on 

ettevõtmisega päri, kuid lähevad röövsaagi jagamise pärast tülli.” See käib 

täpipealt anunnakide ja nende vereliinide kohta. 

Juhtus midagi, mistõttu anunnakid pidid loobuma üldisest kontrollist 

ning alustama manipuleerimist varjust teatud vereliinide kaudu ja inimeste 

kujul. Tõenäoliselt jäi neid väheseks, sest inimeste arv hakkas pärast 

katastroofi jõudsalt kasvama, ning varjatud võimuhaaramine osutus ainsaks 

võimaluseks, eriti seetõttu, et nende omavahelised tülid, nagu kirjatahvlid 

tunnistavad, põhjustasid üldise kaose. Pärimuste (Sitchini tõlked) järgi 

olevat inimeste arvu kiire kasv missiooni juhti Enlili häirinud ning 

oletatakse koguni, et inimkonna järsuks vähendamiseks korraldasid 

anunnakid suure geoloogilise katastroofi (tänapäeva illuminaadid kasutavad 

selleks sõda, nälga ja haigusi). Aga anunnakid võisid varju tõmbuda ka 

mingi väljastpoolt lähtunud ründe tagajärjel, sest ilmselt tegutseb palju 

erinevate tegevuskavadega Maa-väliseid rühmitisi, kellele meie planeet 

pakub suurt huvi. Ükspuha mis seda ka tingis, taandusid anunnakid nii 

otseses kui ka ülekantud tähenduses maa alla ning kasutasid oma räpase töö 

tegemiseks inimeste hulgas teatud hübriidvereliine. 

Kuningate (presidentide, pankurite…) 

“taevased õigused” 

Kuna Enlil tõusis geneetilistel põhjustel Enkist kõrgemale, siis on 

selge, et anunnakid elavad range hierarhia järgi, mille määravad vereliin ja 

geneetilised tunnused. Just sedasama peetakse silmas “inimeste” vereliinide 
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puhul, mis on Sumeri päevist alates võimuohje enda käes hoidnud. Kogu 

ajaloos on just vereliinid määranud valitsemisõiguse. Aastatuhandeid tehti 

seda avalikult, tänapäeval saab see teoks salamanipulatsioonide kaudu 

ühiskonna salavõrgus, mida mina nimetan illuminaatideks. Inimestega 

ristunud anunnakide iseloomulikud jooned on segunenud üleüldisse 

geneetilisse basseini. Ent anunnakid eostasid teatud vereliinid spetsiaalselt 

selleks, et sealt võrsuksid mees- ja naiskäsilased, kes valitseksid inimkonda 

nende eest ja nende tegevuskava järgi, nagu see pärimustest ilmneb. Just sel 

põhjusel on valitsevaid perekondi aastatuhandete jooksul nii sihikindlalt 

omavahel ristatud. Sumeri tekstides kannavad need anunnakide 

“kuninglikud” vereliinid nime AB-GAL, Teadmise meistrid ja Vanemate 

seitse, kelle juured ulatuvad ilmselt kümne veeuputuseelse 

preesterkuningani. Teisiti öeldes, Atlantise ja Lemuuriani. Neid kirjeldati 

kalasarnase kehaga olenditena, nagu oli ka Enki oma teist nime Cannes 

kandes. Kala sümboliseerib nende jumalate amfiibiolemust ning viitab 

ilmselt Siiriuselt pärit maavälistele amfiibolenditele. 

Neid “kuninglikke” vereliine on kujundatud eesmärgiga säilitada 

anunnakide geneetilist olemust ristamise kaudu ning selle kavatsusega on 

neid jätkuvalt eostatud. Just sellest on sündinud lood, kuidas inimesi on 

sunnitud võõrolenditega seksima või laskma ennast nendest kunstlikult 

viljastada. Sumeri pärimustes pajatatakse, kuidas anunnakide hübriide seati 

kuldajal kogu Sumeri impeeriumis valitsejateks. Kirjatahvlite järgi olevat 

see juhtunud siis, kui Anu kinkis “Ami-võimu” (hiljem hakati seda 

nimetama kuningavõimuks) inimkonnale, luues selleks vereliinid, kes pidid 

jumalate nimel valitsema. Kuningavõim tähendab tegelikult omasuguste 

vereliini. Kuningate taevane võim, millest muistsetes tekstides nii palju 

räägitakse, pole midagi muud kui geneetilise põlvnemise tõttu saadud 

valitsemisõigus. Tegelikult pole see üldse taevane ega ühelt Jumalalt saadud 

võim. Selle on annetanud “jumalad”, anunnakid, et valitsetaks nõnda, nagu 

nende tegevuskava ette näeb. Enamasti on eri vereliini kuuluvate kuningate 

ja kuningannade vahel maade valdamiseks puhkenud sõjad lihtsalt 

anunnakide sisekähmluse jätk. Just sellepärast toimusid Inglismaal Stuartite 

ja Tudorite dünastiate lahingud, just sellepärast võitlesid vereliinid 

Inglismaal ja Šotimaal, just sellepärast heitlevad tänapäeva panganduses, 

äris, poliitikas ja ajakirjanduses domineerivad jõud. Uurija John A. Keel 

kirjutas sellest juba kolmkümmend aastat tagasi: 

Kõikides neis legendides ilmneb veel üks püsiteema: 
jumalkuningad ühtisid surelike naistega, eostasid nad ja panid 
nõnda kuninglikule liinile alguse. Pärimuste kohaselt voolas 
muistsetel aegadel kuninglikust soost isikute soontes 
tõepoolest sinine veri, vististi ristamise tõttu. Isegi tänapäeval 
põevad mõned kuninglikud perekonnad hemofiiliat [ja muid 
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haruldasi verehaigusi]… [Planeedi] valdamine anti inimestest 
pärijatele üle ning aastatuhandeid kuulus kogu planeet sõna 
otseses tähenduses mõnele tosinale perekonnale. Nende 
liikmed abiellusid omavahel ning nõnda püsis süsteem kuni 
nüüdisajani. Ehkki kuninglik süsteem degenereerus aeglaselt, 
varises see alles 1848. aastal kokku.

21
  

Ent nende vereliinide valitsusvõim üksnes näis kokku varisevat. Otsese 

ja avaliku kuningavõimu asemel hakati valitsema varjatult poliitika, 

panganduse, äri ja ajakirjanduse kaudu. Raamatu lõpuosas olevas lisas 1 on 

mainitud aastatuhandeid maailma mõjutanud ühest ja samast vereliinist 

pärinevaid kuulsaid kuningaid ning võimukandjaid, alates Sumeri, Egiptuse, 

Babüloonia ja Kreeka kroonitud peadest. Nad kõik olid Sumeri impeeriumi 

valitsejad või nende järglased, kes lähtusid ikka samade “jumalate” 

teadmistest, kultuurist ja vereliini hierarhiast. Seda vereliini aastatuhandeid 

järgides leiame sellest Ameerika Ühendriikide kõik 43 presidenti kuni 

George W. Bushini, Inglimaa kuninglikud perekonnad, sealhulgas ka 

Windsori koja, ning ristiusu ja teiste religioonide, koguni Jehoova 

tunnistajate ja mormoonide usulahu alusepanijad ja levitajad. Neljakümne 

kolmest Ühendriikide presidendist, kaasa arvatud neist esimene 1789. 

aastal, on kolmkümmend neli geneetiliselt seotud Karl Suurega, praegu 

Prantsusmaaks nimetatava ala kõige kuulsama monarhi ning ühtaegu tuntud 

illuminaadi ja selle vereliinide esindajaga.
22

 Jantliku presidendivalimiste 

kampaaniaga tähelepanu äratanud 2000. aasta viimastel nädalatel kinnitas 

kuningate ja aristokraatide genealoogia “siniverepiibel” Burke’s Peerage 

sedasama, mida ma praegu arutan. Neli aastat varem, kui Bill Clinton Bob 

Dole’i vastu kandideeris, teatas Burke’s Peerage, et kõik 

presidendivalimised USA ajaloos oli võitnud kandidaat, kelles on kõige 

rohkem Euroopa kuningate geene. Ka Clinton ja George W. Bush jätkasid 

sama vääramatut rada. 17. oktoobril 2000 teatas Reuters, et Burke’s 

Peerage’i andmeil põlvnevad nii George W. Bush kui ka tema vastane Al 

Gore kuninglikust verest, kusjuures Bushi veri oli kahe astme võrra 

“sinisem”. Kandidaadi vereliini teades ja telgitaguseid sündmusi jälgides 

oskasin ma juba kolm aastat enne 2000. aasta presidendivalimisi öelda, et 

Ameerika Ühendriikide järgmiseks presidendiks saab George W. Bush. 

Mainitud andmete alusel on Bush lähedalt seotud Euroopa iga troonil oleva 

või valitsemisest taandunud monarhiga, sealhulgas ka Albaania kuningaga, 

ning ta on kõikide Briti kuningliku perekonna liikmete hõimlane. Ta on 

Suurbritannia kuninganna ema (vaieldamatult reptiloidi) ning tema tütre 

kuninganna Elizabethi ja troonipärija Charlesi kolmeteistkümnenda astme 

nõbu. Bush põlvneb otseselt Henry III-st ja Henry VIII õest Mary Tudorist, 

kes oli Prantsusmaa Louis XI naine. Samuti on ta Inglise kuninga Charles 

(?) järglane. Burke’s Peerage’i kirjastaja Harold Brooks-Baker ütles: “Nüüd 
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on selge, et mister Gore’il ja mister Bushil on erakordselt palju kuninglikke 

ja ülikute soost esivanemaid.” Ent millegipärast pole sellest üldse räägitud. 

T a lisas: “Tuleb rõhutada tõsiasja, et veel mitte kunagi ei ole Ühendriikide 

ajaloos olnud kaht nii paljude kuninglike sidemetega kandidaati.”
23

 Brooks-

Baker nentis, et Valgesse Majja pürginute hulgas on alati täheldatud olulist 

“kuninglikku faktorit”; teiste hulgas on oma siniveresidemetega uhkeldanud 

nii president George Washington, Thomas Jefferson, Franklin, Theodore 

Roosevelt kui ka Ronald Reagan. Ta lisas, et endise presidendi Richard 

Nixoni nõbu Al Gore põlvnes Edward I-st ning oli kuningate Louis II, 

Charles II ja Louis I kaudu otseselt seotud Püha Rooma keisririigiga. See 

tähendab, et ta on 8. sajandil valitsenud keiser Karl Suure otsene 

järeltulija.
24

 Need sidemed Karl Suurega tähendavad, et Gore on George W. 

Bushi nõbu. 

Merovingide vereliin 

Karl Suure kaudu jõuame omakorda Prantsuse Merovingide dünastiani, 

kes rajas Pariisi linna ning kellega on suguluses Euroopa kõik kuninglikud 

perekonnad. Teisedki oma aja väga mõjukad isikud nagu mormoonide 

usulahu loojad Joseph Smith, Hiram Smith ja Brigham Young põlvnevad 

Merovingidest. Viimastel aastatel on kirjutatud mitmeid menuraamatuid 

Merovingide vereliinist ja Prantsusmaal tegutsevast Siioni abikloostrist, 

tollest salaühingust, mille kaudu see vereliin manipuleerib. Neist 

raamatutest on teada huvitavat ja olulist informatsiooni, kuid ühtaegu 

kirjutatakse neis, nagu põlvneksid Merovingid Jeesuse vereliinist ja lastest, 

kelle ta olevat “Maarja Magdaleenaga” eostanud. Lugu jätkub nõnda, et ta 

olevat pärast “ristilöömist” koos nendega Lõuna-Prantsusmaale põgenenud. 

Kuid ei Jeesust ega Maarja Magdaleenat polnudki olemas ning see fakt 

selgub peagi. Kuidas said kaks olematut inimest eostada lapsi, kellest 

põlvnes Merovingide sugu? Mina seda küll ei mõista. Jah, see on tõepoolest 

ülitähtis vereliin, kuid mitte Jeesuse tõttu. Merovingid on anunnakide 

hübriidid. Nad on nende üks võtmetähtsusega vereliine. Huvitav märkida, et 

ilmselt on MAG naisliini kaudu edasi antud reptiloidi DNA kood ning minu 

arusaamise järgi seostub see kuidagi Orioniga. Dan Winteri veebisaidis 

http://www.danwinter.com/site/nap.html leidub reptiloidide ja inimeste 

geneetikast rohkesti taustinformatsiooni. 

Merovingide vereliin kerkib minu valitsejaperekondade uurimuses 

alatasa esile. See jõuab otsaga muistse Sumeri impeeriumi Lähis-Itta ning 

peaaegu kindlasti veelgi kaugemale Atlantisesse ja Lemuuriasse. Hiljem 

Merovingidena tuntuks saanud inimesed võitlesid praeguses Türgis asunud 

http://www.danwinter.com/site/nap.html
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Troojas, kus umbes aastal 1200 eKr toimus troojalaste ja kreeklaste sõda. 

Hiljem liikusid nad üle Kaukaasia mägede Lõuna-Venemaale, kus said 

tuntuks sküütidena, ja sealt sicambria frankidena (Cambra oli nende hõimu 

kuninganna 4. sajandi lõpul ning hõimu asutaja Francio olevat põlvnenud 

pärast suurt veeuputust Noast) Euroopasse, kus nende nimetusest tulenes 

“France” (Prantsusmaa).
25

 Noa on küll müütiline isik, kuid võib-olla 

põlvnes ta Atlantise ajast, olles mingit anunnakide ristand. Kindlasti tuleb 

rõhutada, et isegi siis, kui Noa ja Aabraham tegelikult eksisteerisid, ei 

saanud nad olla heebrealased, sest sel ajastul polnud heebrealasi veel 

olemas. Heebrealased kuulusid Sumeri-Egiptuse kultuuri võrsete hulka, 

nagu seda koos teistega rõhutab professor Cyrus Gordon oma raamatus The 

Common Background Of Greek And Hebrew Civilisation (W. W. Norton 

and Company, New York, 1965). Noast põlvnemise väitega 

sümboliseerivad illuminaatide pühendatud oma geneetilist seost anunnakide 

vereliiniga . “Noa” loo Sumeri versioon viitab tema tihedale seosele 

anunnakide, eriti Enkiga. 

Frangid nimetasid ennast uusmaagideks ehk seaduselaeka rahvaks ning 

asusid germaani hõimude maale (võib-olla pärineb see nimetus roomlaste 

sõnast “tõelised valjavalitud”, mille keskus oli Köln. Endisest Sumeri 

impeeriumist pärit inimesed liikusid mööda maismaad paljude sajandite 

jooksul Euroopasse. Rändamise ajal tunti neid eri aladel erisuguste nimede 

all. Üha muutuvad nimed on varjanud tõsiasja, et tegemist oli nondesamade 

endisest Sumeri impeeriumist ning veelgi kaugemalt Atlantisest ja 

Lemuuriast pärit rahvastega. Mõned nimed, mille all neid endisi sumereid 

tuntakse on sküüdid (sakad, sakid, saksenid, saksid), goodid (gallialased) ja 

kimmerlased. Anglid ja saksid, kellest ühinemise järel kujunesid 

anglosaksid, põlvnevad samast, nad on Sumerist ja selle impeeriumist pärit 

aaria rass.
26

 Euroopasse rännanute hulgas olid ka sicambria frangid. Huvitav 

märkida, et nood frangid olevat elanud ka Kreekas Arkaadias, mis on mõne 

uurija arvates Atlantise nimi. Doonau (Danaani) ala oli veel üks piirkond, 

kuhu sicambria frangid elama jäid ning see regioon on olnud juba ammu 

seotud vereliinide ja nende ristamisega. Nende hõimupealiku Meroveuse 

või Merovech’ järgi, kellest 488. aastal sai frankide eestkostja, hakati neid 

nimetama Merovingideks. Legendi järgi olevat Merovech sündinud 

inimsoost emast ja Quinotauruse nimelisest mereolendist. See näib 

seostuvat  reptiloidist anunnakiga, keda tunti Enki, Ea või kalajumal 

Oannesena. Merovechi, kes frankide esimese valitseja Chodio käe all üles 

kasvas, peeti “merepojaks” ning see on illuminaatide meelest nii olulise 

Merovingide vereliini sümboolne alus. 

Merovingid asutasid kuuendal sajandil Pariisi, mis sai nime Trooja 

kuninga Priamose poja prints Parise järgi. Paris oli üks Trooja sõja tegelasi, 

mistõttu Merovingide vereliin oli sellessegi segatud. Merovingid austasid 



Ptk 5    Verevennad 

 97 

Dianat, antiikmaailma üht kuulsamat jumalannat, keda tunti ka Artemisena. 

Sama jumalannat kummardati ka Atlantises. Väike-Aasias (praeguses 

Türgis) asunud Trooja paiknes samas piirkonnas nagu ka Artemise (Diana) 

jumaldamise keskus Efesos. Merovingid rajasid Pariisi Maa 

energiavõrgustiku olulises pöörisepunktis ning ehitasid algse asulapaiga 

lähedal maa-aluseid kambreid, et selle energiat oma rituaalides ja jumalanna 

Dianale ohverdamisel rakendada. Maa-alune kamber on selles paigas 

praegugi olemas. Seda nimetatakse Pont de L’Alma tunneliks, kus 

jumalanna järgi ristitud printsess Diana pühapäeval, 31. augustil 1997 

mõrvati. Diana oli sümboolselt Kuu jumalanna ja Pont de L’Alma nimi 

tähendab Kuu jumalanna silda või käiku. Diana tapmisest räägin ma 

üksikasjalikult raamatus The Biggest Secret,
27

 kus on juttu ka lausa 

jahmatavast kiindumusest, mida vereliinid ja nende illuminaatide võrk 

sümbolismile ja rituaalidele osutab. Kõik, mida nad teevad, on seotud 

sümbolismi ja rituaalidega, ning selle uurimine aitab märgata nende kätt, 

millega globaalseid sündmusi mõjutatakse. Muide, Pariis ja London on 

illuminaatide kaks kõige tähtsamat ülemaailmset keskust ning mõlemale 

panid aluse Troojast pärit vereliinid. Britannia ja Trooja seos ulatub 

kaugesse minevikku, aegadesse enne seda, kui mainitud vereliin 

Merovingidena tuntuks sai. Just “kuninglik” troojalane ja Trooja Helena 

sugulane Brutus, kes pärast Trooja langemist läände, Britanniasse, seilas, 

asutas aasta 1103 paiku eKr Caer Troiaks ehk Uus-Troojaks nimetatud 

linna. Hiljem hakati seda nimetama Lugdunnumiks ja tänapäeval on see 

London. Selle loo pajatas kaheteistkümnenda sajandi kroonikakirjutaja 

Geoffrey of Monmouth ning öeldut on kinnitanud L. A. Waddell, nagu tema 

raamatutes kajastatud uurimus osutab. 

Joonis 15: Merovingide-reptiloidide vereliini sageli kasutatav 
kolmeharuline sümbol fleur-de-lis.  

Merovingide vereliini võsud liikusid kaheteistkümnendal sajandil 

Põhja-Prantsusmaalt ja Belgiast Šotimaale, kus neist kujunesid kuulsad 

“Šoti” aristokraatlikud perekonnad, kellest mõned olid printsess Diana 

esivanemad. See on üks põhjus, miks illuminaadid Šotimaad nii oluliseks 

peavad ning miks just seal tegutseb maailma suurim salaühing Šoti 

Vabamüürluse Riitus. Windsorite koda, mis on kindlasti printsess Diana 

rituaalmõrvaga seotud, pärineb Merovingidest. Kolmeharulisest fleur-de-

lisist (endisest Atlantise ja Lemuuria kolmhargist) kujunes Merovingide 

vereliini sümbol ning seda kasutab ohtralt Briti kuninglik perekond. Sama 

märk (joonis 15) ehib ametiasutusi (näiteks, Valge Maja väravat) ja 

kirikuid. Ka mesilane on Merovingide sümbol ning seda seostatakse 

Artemise (vt pildiosa) ja paljude teiste jumalannadega, sealhulgas ka 

Babüloonia kuninganna Semiramisega, keda illuminaadid tuvina kujutasid. 

Niisiis on ka tuvi üks sümbol Briti kuninglikul rituaalsel rauakraamil, 
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andestust, pühal valitsuskepil. Arvatakse, et reptiloidide vereliin kannab 

salajast võluvõimu (mida natsid nimetasid vriliks või maojõuks), ning 

Merovinge kui selle väe valdajaid tunti võlurkuningatena. Selle jõu 

iseäralikest avaldustest räägime hiljem. Hoidke aga ennast ikka kindlalt 

toolil. Need mehed ja naised ei ristu, et vältida taandarengut – neil on 

sootuks suurem eesmärk ja nimelt sellest sõltub kogu nende plaani 

realiseerimine. Windsorid tahtsid Diana geene just sellepärast, et tema DNA 

oli tugevasti seotud põhjarassiga, ning reptiloididest hübriidid peavad 

lisama seda aeg-ajalt oma vereliinidele, mistõttu neile pakuvad erilist huvi 

blondid ja siniste silmade inimesed. Kui Diana ühendusest prints Charlesiga 

oli sündinud järglane, muutus ta plaanides ülearuseks ning kõrvaldati 

rituaalselt. Diana lähim usaldusalune esoteeriaküsimustes Christine 

Fitzgerald rääkis mulle, et Diana oli nimetanud ennast Windsorite 

tõumäraks, sest ta mõistis, mida kogu see mäng tähendab. Nüüd, kui oma 

vereliini kohustuse täitnud Diana on lahkunud, võib prints Charles ennast 

avalikult näidata koos naisega, kellega ta oli kogu oma “abielu” jooksul 

salaja suhelnud, Camilla Parker-Bowlesiga. 

Rothschildi vereliin 

Merovingid arvatakse olevat välja surnud, kuid tegelikult on nüüdseks 

kadunud ainult nimi, mitte vereliin. Geene kandis edasi frankide kuningasse 

Carolus, keda rohkem Karl Suurena tuntakse ning kellega neljakümne 

kolmest USA presidendist on kolmkümmend neli põlvnemissidemete kaudu 

seotud, peale selle veel paljud teised kuulsused. Tema laiendas määratult 

frankide valdusi ning valitses lääne keisrina paavsti impeeriumis, mille olid 

loonud Rooma impeeriumist pärit vereliinid, kes seda kõike ka kontrollisid. 

Need omakorda pärinesid Sumeri impeeriumi kuninglikest vereliinidest 

ning sealtkaudu Atlantise ja Lemuuria inimestest ning põhjarassiga ristunud 

reptiloididest-anunnakidest. Teine oluline nimi illuminaatide genealoogias 

on Aleksander Suur, Karl Suure ja kõikide tänapäeva peamiste illuminaatide 

perekonda esivanem (vt Lisa 1). Aleksander kandis põhjarassi tugevat 

DNA-d ning põlvnes viikingitest, kes pärast Atlantise kataklüsme 

Vahemere ja Egeuse mere äärde asusid. Aleksander valitses ajutiselt ka 

Troojat ning enne seda, kui ta Babüloonias aastal 323 eKr 33-aastasena suri, 

jõudis tema armee vallutada kunagi Sumerist valitsetud määratu suured 

alad, sealhulgas Egiptuse ja Mesopotaamia, ning jõudis Indiasse välja. 

Egiptuses rajas ta Aleksandria linna. Teda tunti “Mao pojana” ning 

Aleksandria oli “Mao poja linn”.
28

 Taas näib teema korduvat. Legendi järgi 

oli Aleksandri tegelik isa maojumal Ammon ja samamoodi kõlas ka 

Merovingide dünastia asutaja Merovech’ sünnilegend. Kogu ajaloo jooksul 
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on reptiloidid levitanud oma “puhtaid” vereliine, abielludes endaga 

geneetiliselt lähedaste inimestega. On oluline meenutada, et need vereliinid 

ei laiene oma ametlike partnerite kaudu. Neile sünnib hämmastavalt palju 

abieluväliseid lapsi. Järglased kasvatakse üles teiste nimede all, et miski ei 

reedaks sidet tähtsate illuminaatide perekondadega, nagu seda on 

Rockefellerid või Rothschildid. Ja kui mõni nendest lastest, olgu ta Clinton, 

Roosevelt või kes tahes, tõuseb hiljem võimule, siis ei seosta inimesed neid 

illuminaatidega, sest neil on teistsugused perekonnanimed. Aga nagu ma 

ikka ja jälle rõhutan, on nad samast vereliinist. Just nõnda peidetakse seda 

hõimu, anunnakide geneetilist võrku. 

Phillip Eugene de Rothschild, kes praegu elab Ameerikas, väidab end 

olevat Prantsuse Rothschildide hulka kuuluva Philippe de Rothschildi 

abieluväline võsu, kes on suurema osa oma elust illuminaadi satanistide 

võrgustikus tegutsenud. Tema taustast räägin põhjalikumalt hiljem. Phillip 

ütles mulle, et Nefilimi ülioluline vereliin on seotud Aeneasega, kes oma 

järglaste Romuluse ja Remuse tõttu olevat roomlaste esiisa. Viimased on 

vereliini koodnimetused, mitte aga tegelikult olemas olnud inimesed, ja 

sedasama võib ehk ka Aenease kohta öelda. Nimesid “Noa” ja “kuningas 

Taavet” on ka vereliini koodidena kasutatud ning nad ei eksisteerinud 

sedamoodi, nagu neid on kujutatud ja kirjeldatud. Aenease legendid 

viitavad illuminaatide vereliinide koodidele ja pärimustele, sealhulgas ka 

tema seosele Troojaga. Aeneas olevat sündinud Troojas, Merovingide ja 

templirüütlite pühas linnas. Aphrodite palvelaulus kuulutab see jumalanna, 

et Aeneasest, pojast, kelle ta olevat sureliku Anchisesega eostanud, saab 

troojalaste valitseja, nagu ka talle järgnevast sugupõlvede reast.
29

 

Üheksandal või kaheksandal sajandil eKr elanud kreeka luuletaja Homerose 

teosed on peamine allikas, mille järgi me muistsest Troojast ja selle hävingu 

põhjustanud vastuoludest teame. Eeposed “Ilias” ja “Odüsseia” olevat tema 

loodud. Nüüdisarheoloogia avastused on kinnitatud Homerose tekstide 

tõepära. “Iliases” kuulutab Aeneas oma sünni ja põlvnemislugu 

Achilleusele, kes on Trooja lahinguväljal tema vastu astunud. Aeneas 

teatab, et ta pärineb nii ema kui isa kaudu taevasest ja surematust tõust. 

Seda taevase surematuse ja anunnakide seost mainitakse muistsetes allikates 

alatasa eri nimede all. Aeneas väidab, et tema ema on jumalanna Aphrodite 

ja isa Anchises ning et ta teadvat oma esivanemaid kuni Dardanoseni, kes 

oli Zeuse poeg ja trooja rassi legendaarne alusepanija (trooja rass on 

reptiloidide ja põhjarassi hübriid, aarialaste ehk isandate rass). Teistes 

pärimustes väidetakse, et Dardanos on Zeusi ja Elektra ühenduse vili ning 

põlvneb Samothrakelt, toda jumalannat austava Egeuse mere pühalt saarelt, 

kust ta suure veeuputuse aegu Troadi (Troojasse) rändas. Üks 

tähelepanuväärseid tunnusjooni, mida Aeneasele “Iliases” omistatakse, on 

tema lähisuhted jumalatega. Aenease legendid kirendavad viidetest tema 
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põlvnemissuhetele jumalatega ja samasisulistest koodidest, mistõttu pole 

üldse üllatav, et ta mängib tänapäeva illuminaatide vereliinide koodides ja 

sümbolites nii olulist rolli. 

Phillip Eugene de Rothschild rääkis mulle, et see “Aenease” vereliin 

algas Rothsburgi dünastiast, nagu tema seda nimetas – Bauer-Rothschildide 

(sama perekond, erinev nimi) ja Battenbergide ühendusest. See on 

Merovingide ja ühtaegu Habsburgide, Püha Rooma keisririigis aastasadu 

tähtsaimaks peetud perekonna vereliin. Mainitud keskaegne riik hõlmas 

aastail 962 kuni 1806 suurema osa Kesk-Euroopast ja Itaaliast. Hollandi 

uurija Frans Kampi oletuse järgi olevat Habsburgid iidses minevikus 

reptiloididega ristunud põhjarassi liikmed. Nad olid seotud ka reptiloididest 

Lorraine’i kojaga. Phillip Eugene ütles, et tema Rothsburgi vereliini 

tuntakse illuminaatide hulgas Gensina. See ladinakeelne sõna tähendab 

rassi, hõimu või meespärilusliini ning pärineb terminist gigno – sigitama.
30

 

Briti kuningliku perekonna kuulus liige, kadunud lord Mountbatten ja tema 

nõbu prints Philip on Battenbergid ning illuminaatidest satanistid. Just 

sellepärast sai lord Mountbattenist Inglismaa lõunarannikul asuva Wighti 

saare kuberner, et see saar on oma asukoha tõttu Maa energiavõrgustikus 

illuminaatide ja nende satanistide äärmiselt tähtis keskus. Pikemalt räägin 

sellest edaspidi. Nimelt lord Mountbatten korraldas prints Philipi ja 

kuninganna Elizabeth II abielu, mille tagajärjel Suurbritannia kuninglik liini 

muutus Windsor-Mountbatteni omaks. Nii Windsorid kui ka Mountbattenid 

on varem Saxe-Coburg-Gotha koja ja Battenbergidena tuntud saksa 

vereliinid. Esimese maailmasõja ajal muutsid nad avalikkuse suhtumist 

arvestades oma nimed inglispäraseks, kuid mõlemad need perekonnad 

toetasid natse ning prints Philip saadeti Saksamaale kooli, mida juhiti 

natside noorsooprogrammi alusel (vt raamatud And The Truth Shall Set You 

Free ja The Biggest Secret). Rothschildide võsu Phillip Eugene arvas sellest 

“Aenease” vereliinist nõnda: 

Ilmselt kehastab Aeneas kõiki neid erinevaid vereliine, mis 
kulgevad Karl Suure kaudu kaugemasse minevikku, sest just 
temas on kehastunud nii Taaveti (juudi) kui ka Aleksander 
Suure (aaria) vereliini liitumine. Nende Rooma Genside ehk 
Euroopa monarhide nüüdisesindajad on taassündinud Rooma 
impeeriumi valitseva aristokraatia rollis. Mainitud “kuninglikud” 
perekonnad säilitavad tõupuhtust endogaamia 
(perekonnasiseste abielude) kaudu. Antikristuse [puhtaima 
vereliini] esimene prototüüp oli Babüloni rajaja Nimrod. Selle 
viimase Rooma impeeriumi ajalooline ja järglusside on Karl 
Suur ja temast põlvnevad isikud, nagu [prints] Philip 
Mountbatten (Rex Julius Alexander Battenberg), kes on 
Julianuse Gensi mõjukamaid esindajaid.

31
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Saladuste hoidjad 

Kaheteistkümnendal sajandil Merovingide vereliini ehk “Le Serpent 

Rouge’i” (maoveri) teenimiseks asutatud eliitsalaühing Siioni abiklooster 

oli väga tihedalt seotud templirüütlitega, kes muuseas rajasid Prantsusmaal 

Troyes’ linna, millele merovingidest sicambria frangid panid nime oma 

kunagise kodupaiga Trooja järgi. Siioni abiklooster ja templirüütlid on 

sajandeid vaenutsenud ja sõdinud, kuid samuti nagu Malta rüütlitega peetud 

lahingud olid needki üksnes vereliinide sisesed võimuvõitlused, mitte aga 

vereliinide kokkupõrked välisjõududega. Selle asjaolu eiramine on minu 

arvates paljud uurijad rappa viinud. Kõik need jõud lähtuvad anunnakide 

maailmavalitsemise plaanidest, kuid igaüks himustab olla ise ninamees. 

Sedasama võib öelda selle vereliini praeguse kahe tähtsama esindaja 

Rothschildide ja Rockefellerite kohta. Kõrgeimal tasemel on Siioni 

abiklooster, templirüütlid, Malta rüütlid, teutooni rüütlid, roosiristlased, 

vabamüürlased ja paljud teised üks ja seesama organisatsioon, kõikehaarav 

võrgustik, mida mina nimetan illuminaatideks. Seda ei tohi segi ajada 

ametlikult 1. mail (tähtsaima rituaali päeval) 1776 asutatud Baieri 

illuminaatide nimelise grupiga. Baieri illuminaadid on kõigest üks selle 

võrgu säie, mitte võrk ise. 

Enne peatüki lõpetamist mainiksin käesolevas raamatus ikka ja jälle 

olulistes seostes esile kerkivaid Lõuna-Venemaa Kaukaasia mägesid. 

Uurimuse algusest alates olen tähele pannud, et vereliinidest, eriti aaria 

rassist, rääkides tuleb ühtepuhku seda regiooni mainida. Jah, tõepoolest, 

Põhja-Ameerikas nimetatakse valget rassi kaukaaslasteks. Minu rootslasest 

kontaktisik oli pikka aega seotud vene tuntud “UFO-eksperdiga”, kes hiljem 

osutus salateenistuse agendiks. Rootslanna sõnutsi olevat too mees rääkinud 

Kaukaasia mägedest kui dimensioonidevahelisest portaalist või väravast, 

mille kaudu muude dimensioonide olendid võivad siseneda sellesse 

sagedusvahemikku, mida meie nimetame füüsiliseks maailmaks. Ning just 

selles regioonis segunesid Lähis-Ida mitmete alade vereliinid, ristudes 

kahtlemata ka nendega, mis pärinesid Kaug-Idast ja Põhja-Venemaalt. 

Robert Temple selgitab oma raamatus The Sirius Mystery Kaukaasia 

mägede jalamil Kolchises elanud rahva tähtsust ning seob nad veenvate 

tõendite tõttu kreeka Iasoni ja argonautide müüdiga, looga, milles tema 

kinnitusel peitub palju Siiriuse sümboolseid koode.
32

 Mainitud legendis 

varastab Iason Kolchise kuningalt kuldvillaku. Just selles regioonis elavatel 

grusiinidel on tänapäeva arusaamade kohaselt erakordselt pikk eluiga ning 

sealt üsna lähedal lõuna pool kõrgub Ararati mägi, kus piiblist tuntud Noa 

laev olevat lõpuks randunud. Kreeka ajaloolane Herodotos ütles, et 

Kolchise inimesed, tõmmu rass, põlvnes Egiptusest, ning talle olevat 
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räägitud, nagu pärineksid need vaarao Senuserti (teadlase arvates on see 

Ramses II teine nimi)sõjaväest. Ja seegi mees on samast illuminaatide 

vereliinist, kuhu kuuluvad ka Rothschildid, Rockefellerid, Bushid, Briti 

kuninglik perekond ja nii edasi. 

Siin arutatud teemasid toetavad kogu maailmast, mitte ainult sumeri 

kirjatahvlitelt, pärit pajatused, legendid ja kirjeldused. Oma varasematest 

veendumustest taganenud asjaosalised ja illuminaatide endised 

usaldusalused on mulle samuti kinnitanud, et inimkonda kontrollib 

tõepoolest ristuvate vereliinide hõim, mille algus ulatub Sumeri impeeriumi, 

Atlantisesse ja Lemuuriasse, kus selle eostas inimrassi väline allikas.  
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Need, kes väidavad, et nad kõike teavad, tõestavad sellega hoopis 

vastupidist. 

David Icke 

Lemuuria ning Atlantis eksisteerisid ajal, mil meie planeedil toimus 

väga agar maaväline ning interdimensionaalne tegevus; tollel sadu 

tuhandeid aastaid väldanud perioodil eostati paljud Maa rassid. See ongi 

põhjuseks, miks inimeste väline kuju on niivõrd erinev; Anunnaki’de 

reptiilsed vereliinid pole sugugi ainsad, vaid meie seas leidub neid liine 

lugematul hulgal.  

Olen oma uuringute käigus jõudnud järeldusele, et galaktika paljudes 

osades on Lüüralt, Plejaadidelt, Aldebaranilt ja mujalt pärit heledate juuste 

ning siniste silmadega “põhjatõugu” rass ning Lohe ja Orioni tähtkujust 

ning Siiriuselt pärit reptiilse rassi mõned fraktsioonid omavahel juba pikka 

aega lahinguid löönud. Ei ole võimatu, et vähemalt mõned reptiilide hõimud 

olidki algselt pärit Maalt ning põhjatõugu rass ajas nad mingil ajal siit välja 

või siis sundis neid maa alt varju otsima. Eelöeldu aga ei tähenda, nagu 

oleks konfliktides osalenud need rahvad tervikuna – omavahel sõdisid ainult 

teatud rühmad. Meie planeedil löödud lahinguid sümboliseerivad paljud 

legendid: pärimus foiniiklaste “Pühast Jürist”, kes tappis draakoni ning 

“Pühast Patrickust, kes vabastas Iirimaa madudest. Ent roomajad ning 

põhjatõugu rass eostasid omavahel ka hübriide, pannes nõnda aluse 

hübriidsetele vereliinidele; niisugused vereliinid muutusid aaria dünastiates 

valitsevateks. Oma raamatus “The Sky People” (Award Books, New York, 

1979) märgib Brinsley Le Pour Trench, et hübriidide eostamine roomajate 

ning valge rassi vahel sai alguse Marsil, enne kui kataklüsmid seal elu 

hävitasid. Arizona Wilder (endise nimega Jennifer Greene), kes on 

Illuminaatide teadvuskontrolli projektide ohver ning üks Illuminaatide 

ohverdusrituaalide korraldajaist, kirjeldas mulle, kuidas “väljaõppe” ajal 
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räägiti talle, et roomajad ning põhjatõugu rass sõdisid Marsil, kuid eostasid 

omavahel ka hübriide, enne kui nad Maale üle kolisid. Wilder kinnitab, et 

reptiilid on juba mäletamatutest aegadest läbi kogu galaktika põhjatõugu 

rassi kannul käinud, sest roomajatele on heledate juuste ning siniste 

silmadega inimeste veri äärmiselt tähtis. 

Nagu juba märgitud, kinnitavad tänapäeva ufoloogid, et eksisteerib 

kolm tulnukate rühma, kes on tihedalt seotud eluga meie planeedil: 

“põhjatõugu” rass, reptiilid ning nn. hallid; mingil moel seostub nendega ka 

“putukate” rass. Väidetakse ka, et reptiilid kontrollivad halle, kes pole 

tegelikult mitte midagi muud kui ka üks roomajate vorm, nagu hiljem 

näeme – ning et need rühmad on liidus osaga pikka kasvu, heledate juustega 

“põhjatõugu” rassist, keda nimetatakse nõnda sellepärast, et nad sarnanevad 

väga skandinaavlastega, on neist aga märksa pikemad. Mida te iganes 

maavälistest sidemetest ka ei arvaks, on üks asi täiesti kindel: Sumeri ning 

selle impeeriumi valitsevad vereliinid olid aaria tüüpi, väga pikka kasvu, 

heledate juuste ja siniste silmadega ning kogu selles impeeriumis 

kummardati madu-jumalaid. Kas see on tõesti lihtsalt kokkusattumus? 

Põhjatõugu rassi sidemed 

Juba ammustest aegadest leidub kõikjal maailmas teateid selle kohta, 

kuidas ilmselt “põhjatõugu” rassi ning reptiilide hulka kuuluvad “tulnukad” 

on röövinud inimesi. Seda kinnitab ka mu hea sõber, Lõuna-Aafrikas elav 

79-aastane suulu manatark ehk ‘sanusi’ Credo Mutwa. Kui temaga 1998. 

aastal esmakordselt kohtusin, näitas ta mulle enda maalitud pilti 

pikakasvulistest, heledate juuste ning siniste silmadega olenditest, keda 

Aafrika hõimud olid näinud kõikjal sellel kontinendil juba ammu enne 

valgete eurooplaste saabumist. Credo, kes on suulu rahva ametlik 

ajaloolane, rääkis mulle, kuidas valgete eurooplaste saabudes arvasid 

Aafrika pärismaalased, et tagasi on tulnud nende valged “jumalad” ehk 

mzungu’d (Vt. illustratsioonide osa). Nad kutsusidki eurooplasi algul just 

nõnda. Pärismaalaste reaktsioon oli niisiis üpris sarnane Kesk-Ameerika 

indiaanlaste omaga ajal, mil seal maabus Cortés oma hispaanlastest 

vallutajatega: pärismaalased arvasid, et nende jumal Quetzalcoatl on tagasi. 

Legendide järgi otsustades olnud ka see jumal pikka kasvu ja valge nahaga 

ning tema tiitel “Sulgedega Madu” rajaneb roomajasümboolikal. 

Keegi ameeriklanna rääkis mulle sellest, mida ta isa oli 1970. aastate 

algul kogenud; mehe läbielatu on otseselt seotud maavälise või mõnest 

teisest mõõtmest pärit valge rassiga. Tollal elasid nad Türgis ning isa töötas 

USA sõjaväeluure sides. Ühel õhtul töölt koju tulles oli ta ehtsas šokis. Kui 

tütar küsis, mis on juhtunud, pomises isa vastuseks: “Maailm ei ole selline, 
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nagu meie arvame…” Ehkki mees jõi väga harva, palus ta pitsi viskit ning 

seejärel veel teisegi. Veidi toibunud, rääkis isa oma tütrele sel päeval 

toimunud sideseansist Türgis paikneval USA sõjaväeaerodroomil baseeruva 

lennuki piloodiga. Lendur oli teatanud, et ta lendab parajasti põhjapooluse 

lähedal; seejärel jäid lennuki mootorid ootamatult seisma ning kõik 

elektrisüsteemid lülitusid välja. Seejärel laskus lennuk väga pikkamööda 

otsejoones alla, mäetipule; piloodi ülimaks hämmelduseks maapind avanes 

ning lennuk vajus maa alla. Lenduri pilgule avanev pilt meenutas mõnda 

James Bondi filmi (James Bondi raamatud on kirjutanud endine Briti 

luureohvitser Ian Fleming). Arusaamatuses ronis ta lennukist välja ning siis 

tulid tema juurde pikka kasvu heledajuukselised olevused, kellel oli 

“pärlikarva” nahk ning “sinaka varjundiga purpursed” silmad, milles näis 

olevat varjul elektrilaeng – otsekui lasersilmad. (Samasuguseid silmi on 

kirjeldatud muistsetes pärimustes jumalatest ning “jumalate lastest”). Kõik 

mäeolendid kandsid pikki valgeid talaare ja kaelas keti otsas Malta ristiga 

medaljone; niisugune rist on Malta Rüütlite sümbol ning seda kasutatakse 

laialt Briti kuningakoja sümboolikas. James Churchward on väitnud, et 

Malta rist pärineb Lemuuriast/Mu’st ning eeltoodud kirjeldusele vastavaid 

olevusi seostatakse sageli Lemuuriaga. Mormoonide usulahu rajaja, 

kõrgema astme vabamüürlane ning Merovingide vereliini kuuluv Joseph 

Smith väitis, et 21. septembril 1821 oli ta näinud nägemust: “Jumala poolt 

saadetud sõnumitoojat”, kel oli üll pikk “säravvalge” rüü. Smithi nägemus 

pani aluse mormoonide usulahule; paljud religioonid on tekkinud tänu 

samasugustele “nägemustele”, olgu siis ehtsatele või väljamõeldutele. 

Muhamed ning islam on vaid üks näide. Oma raamatus “Our Haunted 

Planet” käsitleb ka John A. Keel heledate juuste/siniste silmade temaatikat: 

“Paljude üksteisest isoleeritud rahvaste pärimused kinnitavad, 
et Aasia esimesed võimsad valitsejad olid jumal-kuningad, kes 
laskusid taevast Maa peale; neil olid vapustavad, lausa 
üliinimlikud võimed ning nad võtsid valitsemisohjad oma kätte. 
Aastatel 5000-1000 eKr. vapustas kogu maailma lausa ehtne 
jumal-kuningate epideemia… Nende kuningate valitsemist 
kirjeldavad nii Kreeka, India kui ka Lõuna-Ameerika müüdid ja 
legendid. Tolleaegsetest inimestest olid nad pikemad ning 
aukartustäratavamad, neil olid pikad blondid juuksed, 
marmorvalge nahk ning hämmastavad võimed, tänu millele 
nad mõistsid teha imesid.”

1
 

Muistsed pärimused ja legendid mainivad “marmorvalget” nahka ning 

tänapäeval neid olendeid kirjeldades kasutab sõjaväelendur väljendit 

“pärlikarva nahk”. Mis juhtus pärast seda, kui lendur neid siniste silmadega 

olendeid James Bondi mäe südames nägi, seda ta täpselt ei mäletanud. Kuid 

piloodil oli meeles, kuidas ta astus mingisse tuppa, kus rühm talle juba 

tuttava välimusega olevusi istus nõupidamislaua taga. Lõpuks viidi ta oma 
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lennukisse tagasi ning kui see maapinnale kerkis, hakkasid mootorid ning 

elektroonikasüsteemid taas tööle. Tänapäeval on sageli teatatud niisugustest 

mägede sisemuses elutsevatest olenditest; üks selline mägi on Mount Shasta 

Kalifornias, kuhu lemuurlased olevat pagenud enne kataklüsme. Vaadakem 

nüüd, kuidas kirjeldab “Jälgijaid” muistne Eenoki raamat: “Ja minu ette 

ilmus kaks meest; nad olid väga pikka kasvu, Maa peal pole ma selliseid 

kunagi näinud. Nende näod hiilgasid otsekui Päike, nende silmad olid nagu 

põlevad lambid… nende käed olid heledamad kui lumi. Mõnda muistset 

“jumalat” tavatseti nimetada ka “hiilgavaks”. Tänapäeva ufoloogid ning 

need, keda tulnukad on lühemaks või pikemaks ajaks ära röövinud, 

kinnitavad, et Plejaadide tähesüsteemi, nn. Seitset Õde, asustavad 

heledajuukselised siniste silmadega olendid (ning reptiilid) – ja Sumeri 

impeeriumis ning mujalgi suhtuti Plejaadidesse sügava austusega. 

Tegelikult kuulub Plejaadide süsteemi umbes 200 tähte, mitte ainult need 

seitse, millega Plejaade tavaliselt seostatakse. Väidetakse ka, et Plejaadide 

heledaim täht Alküoone on galaktika selle osa kese, mille ümber tiirleb ka 

meie Päike koos oma planeetidega. Seda, kuidas tulnukad Plejaadidelt 

Atlantises käisid, kirjeldavad Põhja- ning Kesk-Ameerika indiaanlaste, 

tšerokiide ja maajade legendid, aga samuti Kreeka ajaloolased Apollodorius 

ning Diodorus. Kreeklased väitsid, et Plejaadide süsteemist saabunud 

tulnukad astusid vahekorda Atlantise kuninga Poseidoniga ning nende 

järeltulijad jäid Atlantisesse elama. Diodorus mainis, et Keolene ning 

Alküoone, kaks Plejaadide seitsmest sümboolsest “õest” olid “maganud 

kõige kuulsamate kangelaste ning jumalatega ning neist said sel kombel 

suure osa inimkonna kõige esimesed esivanemad”. Põhjatõugu rass ning 

reptiilid hübriide eostamas? Ufoloogid ning need, keda tulnukad on 

röövinud, seostavad Lüüra tähtkuju blondi, sinisilmse rassiga. Põhjatõugu 

rassil usutakse olevat sidemeid ka Aldebaraniga – punase hiidtähega, mille 

läbimõõt on umbes nelikümmend korda Päikese omast suurem (nii arvati ka 

natside salaühingutes). Aldebaran asub Sõnni tähtkujus ning on üks 

heledamaid tähti põhjapoolkera taevas. Paljud neist, keda tulnukad olevat 

röövinud, kirjeldavad oma armuvahekorda pikka kasvu heledajuukseliste 

olenditega, kes enda sõnutsi on saabunud Plejaadide tähtkujust; leidub 

teateid ka vahekordadest reptiilidega. Siinkohal on oluline rõhutada (ning 

käesolevat raamatut lugedes pidevalt meeles hoida), et ma ei ürita hetkekski 

väita, nagu oleks kogu “põhjatõugu rassil” ning kõikidel “reptiilidel 

inimkonnaga kurjad kavatsused. Õelaid salaplaane haub ainult osa neist. 

Ilmselt on need geneetilised liinid kogu galaktikas väga ulatuslikult levinud 

ning nagu inimestegi puhul tavaks, on osal neist positiivsed plaanid, osa 

jääb erapooletuks, aga osa põhjatõugu rassist/reptiilidest ihkab võimu. Frans 

Kamp usub, et positiivsemalt meelestatud põhjatõugu tulnukad põgenesid 

Atlantisest Himaalajasse ning seal on asunud nende operatsioonide keskus 

noist kaugetest aegadest kuni tänase päevani.
2
 Tõepoolest on neis paigus 
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väga levinud pärimused pikakasvulistest, siniste silmade ja heledate 

juustega “üliinimestest”, kes elavad maa all või mägede sisemuses, mis 

langevad üsna hästi kokku sellega, mida nägi USA sõjaväelendur. 

Paljud neist olenditest ei tarvitse üldse olla meie tihedusest ehk 

mõõtmest. Nagu juba selgitasin, koosneb kogu loodu lõpmatust hulgast 

eludimensioonidest, mis kõik võnguvad erineva kiirusega. Mõned olendid 

teavad, kuidas oma sagedust muuta ning ühest mõõtmest teise üle minna; 

ühelt sageduselt teisele üle minnes nad ilmuvad ning “kaovad” – otsekui 

raadiojaamad, kui skaalanuppu keerata. Seepärast ongi teatatud tulnukate 

“kadumisest” otse vaatlejate silme all. Tegelikult aga ei “kadunud” nad 

mitte kuhugi, vaid lihtsalt lahkusid sellelt sageduselt, mida inimene suudab 

tajuda. Credo Mutwa rääkis mulle, et Aafrika legendid põhjatõugu 

mzungu’dest kinnitavad: harilikult hoiavad nad käes mingit metallkera, mis 

näib seostuvat nende oskusega oma suva järgi kaduda või nähtavale ilmuda 

(Vt. illustratsioonide osa). Aeg, nagu meie seda mõõdame, on samuti 

illusioon, mis hoiab meie vaimu vangis. Ma tean, et seda on tõepoolest 

raske mõista, kuid minevik, olevik ja tulevik eksisteerivad kõik üheaegselt 

ning mõned tulnukad (liikudes läbi sageduste, kus see “aja edasiliikumine” 

toimub), võivad sõna otseses mõttes tulla tulevikust – “tulevik” on see aga 

vaid selle hetke suhtes, milles meie praegu asume. Ajas rändamine ei ole 

müüt; eliit lihtsalt ei soostu meile sellest rääkima. Leidub uurijaid, kes 

kinnitavad: tegelikult ei kuulunud Atlantis ning Lemuuria mitte kolmanda, 

vaid hoopis neljanda tiheduse reaalsusse; katastroofide tagajärjel sagedus 

langes ning kõik muutus tihedamaks. Võib-olla. Väidetakse ka, et 

“pattulangemine” kujutas endast meie planeedi sageduse langemist 

neljandalt tiheduselt kolmandale, mille põhjustasid need fantastilised 

katastroofid, mis hukutasid elu Marsil ning oleksid peaaegu hävitanud Maa. 

Võimalusi leidub lausa uskumatult palju, kui olete suutnud vabastada oma 

vaimu sellest vanglast, mil nimeks programmeeritud reaalsus. 

Reptiilide rassi sidemed 

Kõige olulisem teema tolles maaväliste ning teistest dimensioonidest 

pärit rasside kokteilis (vähemalt selles osas, mis puudutab inimkonna 

juhtimist ning suunamist) on reptiilide rassi ühe osa tegevus. Paljud 

röövitud, kes väidavad, et mittehumanoidsed olendid on neid endaga kaasa 

viinud, kinnitavad sedagi, et reptiilide, „hallide“ ja põhjatõugu rassi vahel 

eksisteerib teatud side. Nad eeldavad, et eelnimetatud olendid töötavad koos 

ühise plaani alusel. On väidetud sedagi, et reptiilid on teinekord 

maskeerinud ennast põhjatõugu rassi esindajateks, kasutades selleks kas 

hüpnoosi või mingit holograafilist välja, et röövituid eksiteele viia. Ühel 
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hetkel on nad sinisilmsed blondiinid – ning samas näevad nad välja kui 

kõige ehtsamad roomajad. Kui suudate muuta oma kuju või siis 

manipuleerida sellega, kuidas teised seda kuju tajuvad, kes siis üldse teab, 

mis on mis ja kes on kes? Sumeri savitahvlitelt tuttavad Anunnaki’d 

kuulusid reptiilide rassi, mida veenvalt kinnitavad muistsed pärimused ning 

ülestähendused. Umbes aastast 3500 eKr. pärinev Sumeri savitahvel ei jäta 

selles suhtes mingit kahtlust: “Ettevaatlikult laskuvad roomajad 

madalamale.”
3
 Heebrea mütoloogias kutsutakse piiblist tuttavaid nefilime 

ehk “jumala poegi” awwim’iteks, mis tähendab tõlkes hävitajaid või… 

madusid. Anunnaki’d eostavad hübriide Maa rassidega, aga eeskätt just 

põhjatõugu rassi ning selle järeltulijatega ainult ühel eesmärgil: et luua 

vereliine, mille kaudu nad saaksid manipuleerida kogu maailmaga, nähes 

ise samal ajal välja täpselt nagu harilikud inimesed. Isegi akadeemilised 

teadlased nagu näiteks dr. Arthur David Horn, endine Fort Collinsis asuva 

Colorado Ülikooli bioloogilise antropoloogia professor, on jõudnud 

järeldusele, et inimkonnale pani aluse maaväline rass ning et Anunnaki’d 

olid reptiilid. Ta usub ka seda, et need roomajad on juhtinud maailma juba 

palju aastatuhandeid, nagu ta selgitab oma raamatus “Humanity’s 

Extraterrestrial Origins” (A. and L. Horn, PO Box 1632, Mount Shasta, 

California, 1994). 

Reptiilidel või vähemalt nende inimkonnaga manipuleerival osal on 

vähearenenud tundemaailm, nagu näiteks krokodillidel või sisalikel. Nad ei 

tunne nõnda nagu imetajad. Intellektuaalselt on roomajad väga kõrgelt 

arenenud ning seetõttu toimivad nad uute tehnoloogiate loomisel ja 

kasutamisel vägagi tõhusalt. Arvutid on suurepärane näide sellest, kuidas 

töötab reptiilide mõistus. Nad toimivad teatud tasandini väga tõhusalt, kuid 

neid ei toeta mingid emotsioonid ning seepärast ongi arvutite võimalused 

rangelt piiritletud. Reptiilide rassi kuuluvate manipuleerijatega on sama 

lugu. Nad ei saa tõusta kõrgemale tasemele, kui nad emotsionaalselt ei 

arene, ning nad vajavad nende DNA-d, kellel on emotsionaalsus olemas. 

Mingil põhjusel on põhjatõugu rassi geneetiline kood nende jaoks äärmiselt 

oluline. Ka suudab reptiilide emotsioonidest tasakaalustamata külm mõistus 

teiste kallal kõige võikamaid jubedusi korda saata, ilma et nad ohvritele 

vähimalgi määral kaasa tunneksid. Seepärast saavadki Illuminaadid algatada 

ning kontrollida sõdasid, kus hukkuvad ja saavad vigastada kümned 

miljonid, jäädes ise emotsionaalselt ükskõikseks tagajärgede suhtes, mida 

nende tegevus teistele kaasa toob. Sama kehtib teadlaste kohta, kes 

sooritavad elavate loomade kallal kohutavaid eksperimente ega tunne oma 

“katsealuste” kannatuste suhtes vähimatki kaastunnet. Niisugune on 

roomajate hing. Hollandi uurija Frans Kamp alustas oma uuringuid siis, kui 

tema kaksteist ja pool aastat kestnud abielu reptiil-hübriidnaisega oli 

purunenud. Tema järeldused reptiilide ning põhjatõugu rassi sidemete 

suhtes meenutavad väga minu enda omasid: 
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“Humanoidid pärinevad tulnukatest, kes saabusid Maale Lüüra 
tähtkujust, kuid sellega on seotud ka Plejaadid ning 
Aldebaran. Teises tiheduses oli neil harilik inimese kuju. Nad 
olid rahulikud, siniste silmade ning valgete/blondide juustega. 
Kui nad lihtsameelselt oma DNA-d reptoidide omaga segasid, 
siis muutus nende iseloom ning nad omandasid reptoidide 
iseloomujooni. See oli inimese langemine. See kõik on täiesti 
loomulik ning see leiab jätkuvalt aset veel tänapäevalgi. Kuid 
inimeste kunagised esivanemad teadsid seda. Nad keelasid 
astuda suguühtesse teiste olendite ning liikidega. Reptoidid 
teavad, et kui nemad eostamise üle ei valitse, siis jäävad 
humanoidid peale… Pidage meeles, et reptoidid kardavad 
inimesi. Kardavad isegi väga. Nad tunnevad (kuivõrd nad 
üldse tunnevad), et seisavad inimestest madalamal. Reptoidid 
on meeleheitel. Nad on kaotamas. Kui peaks puhkema 
Kolmas Maailmasõda, siis on see DNA sõda, sest reptoidid 
soovivad saada inimeste DNA-d.”

4
 

 

DNA geneetilist koodi puudutav salaplaan on tänapäeval täiesti selge – 

kogu teadaoleva ajaloo vältel pole kloonimine nii plahvatuslikult arenenud 

ega inimese geenidega nii avalikult manipuleeritud. Salajastes maa-alustes 

baasides on inimesi kloonitud juba aastakümneid. Kui uurijad seda mõne 

aasta eest väitsid, siis naerdi nad lihtsalt välja. Nüüd ei naera selle üle enam 

mitte keegi, sest faktid on ilmselged – aga inimeste robotlik 

programmeeritus on sedavõrd tugev, et nüüd tehakse naerualuseks kõik 

muud faktid, mis programmiga kokku ei lange; säärane irvitamine kestab 

seni, kuni ka nende tõikade paikapidavus on ilmsiks saanud. Ütlesin, et 

kloonimine on kestnud aastakümneid; tegelikult on seda tehtud juba 

tuhandeid aastaid. Paljud muistsed pärimused vihjavad sellele, et juba väga 

ammu leidus maa-aluseid kloonimislaboreid, mis olid rajatud selleks, et 

luua identsete inimeste rühmi. Põhjatõugu hõim oli üks olulisemaid rasse 

Lemuuria ning Atlantise ajaloos ning mitmetes legendides on juttu sellest, 

kuidas see põhjatõugu rass reptiilidega sõtta astus ning sundis roomajaid 

pagema maa alla, universumi teistesse osadesse ning muudesse 

dimensioonidesse ehk sagedustesse. Sellest ajast alates on reptiilid üritanud 

taas enda kätte haarata kontrolli planeedi üle, mida nad usuvad õigusega 

kuuluvat neile; hübriidide eostamine põhjatõugu rassi “kuninglike” 

vereliinidega oli selleks parim moodus. Miks, sellest hiljem. Teose “The 

Atlantic Connection” autor T. W. Samsel on jõudnud samadele järeldustele: 

 

“Kui “jumalad” hakkasid Atlantise inimestega suguliselt läbi 
käima, siis pandigi alus “kuninglikele hõimuliinidele” – 
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“kuninglikele vereliinidele”, mis seati valitsema Atlantise 
inimeste üle juba väga ammu. Tolleaegne Atlantise lihtrahvas 
pidas kuningliku vereliini liikmeid jumalateks. Need valitsesid 
Atlantist kuni esimese suure kataklüsmini, mis pani 
Lemuuria/varajase Atlantise ajastule punkti. On väga 
tõenäoline… et reptiilide ülemvõim inimeste üle sai selles 
regioonis alguse samal moel ning ligikaudu samal ajal või 
pisut hiljem.” 

 

“Inimrassi on mõjutatud ning suunatud umbes aastast 70 000 
eKr. ehk ligikaudu noist aegadest, mil Lemuuria/varajase 
Atlantise kultuur oli oma arengus jõudnud poolele teele. 
Sellega tegeles mitu kosmosetulnukate rühma ühiselt, mitte 
ainult üks grupp omal käel. Otseses kontaktprogrammis 
osales kolm põhirühma, need sellist manipuleerimist juhtisidki; 
kaasa lõid teisedki grupid. On ülimalt tõenäoline, et reptiilid 
tegelesid enda huvides samalaadsete programmidega ning 
tungisid koguni tulnukate föderatsiooni programmi 
saladustesse.”

5
 

 

Mulle endale aga tundub, et mida lähemale me oma käsitluses 

tänapäevale jõuame, seda selgemini võib täheldada, et reptiilide osa 

inimkonnaga manipuleerimises kasvab pidevalt. Oma hübriidide eostamise 

programmi abil tungisid roomajad põhjatõugu rassi vereliinidesse, muutsid 

salaja nende DNA-d ning muutusid “ülikkonnaks”. Otseseid viiteid sellele 

leidsin ma India (endise Induse oru) muistsetes teostes, nagu näiteks ühes 

vanemas sanskritikeelses teoses “Dzyani Raamat” ning eepostes 

“Mahabharata” ja “Ramayana”. “Dzyani Raamatus” on juttu sellest, kuidas 

taevast laskus Maale reptiilide rass (Sarpad ehk Suured Draakonid), et 

inimestele tsivilisatsiooni tuua. Sellele Kuldsele ajastule tegi lõpu 

veeuputus, mis hävitas “hiiglaste” rassi (põhjatõugu rassi?), ent jumalad-

reptiilid jäid ellu ning hakkasid uuesti valitsema. Neid kirjeldatakse kui 

inimese näo, aga draakoni sabaga olendeid.
6
 Nende juhti kutsuti Suureks 

Draakoniks ning siit ongi pärit muistse Britannia kuningate kuninga tiitel 

Pendragon (Suur Draakon). Illuminaatide Ku Klux Klan, millele pani aluse 

Ameerika vabamüürlaste kurikuulus “jumal” Albert Pike, kasutab veel 

tänapäevalgi tiitlit Suur Draakon. Anunnaki hübriidide India/Hindu nimi oli 

naga’d, aga neid tunti ka draviididena (väga sarnane Branch Davidiani 

liikmetega, kes hukkusid Waco’s) ja dasyudena. Oma uuringute tulemusel 

jõudis James Churchward järeldusele, et nagad olid pärit Lemuuriast. Nii, 

nagu Siiriuse Nommo ning Babüloonia legendidest tuttavad annedotid, 

olevat ka nagad olnud tihedalt seotud veega ning oma maa-alustesse 

keskustesse laskusid kaevude, järvede ning jõgede kaudu. Sama väideti 
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Hiinas Lung Wang’ide ehk Draakonkuningate kohta, kes olevat olnud 

poolenisti inimesed, pooleldi aga maod. Nagade kohta väideti, et nad on 

inimeste ning reptiiljumalate hübriidid. Algul võib tunduda, et reptiilid 

eostasid nagad tumedanahalise rassiga, neegritaoliste inimestega, keda 

mainisin juba varem, sest need hübriidid öeldi olevat olnud tumeda naha 

ning lameda ninaga. See kirjeldus meenutab Lõuna- ja Kesk-Ameerikast 

leitud kujusid. Kuid kahes eelmainitud India eeposes on mainitud, et 

reptiilid-nagad segunesid ka valgete rahvastega; ehkki nende suhted olid 

sageli konfliktsed ning üksteist eriti ei usaldatud, eostasid nad siiski 

hübriidseid reptiil-imetajaid, kellest said… Aaria kuningad!
7
 Need on 

“jumalikud” kuninglikud vereliinid ehk “pooljumalad” – ning tegelikult 

pole need mitte midagi muud kui samad vereliinid, mis valitsesid Sumerit 

ning millega on seotud kõik tänapäeva võimumehed. Meedias (praeguse 

Türgi territooriumil) nimetasid iraanlased oma kuningat mar’iks, mis 

tähendab pärsia keeles madu (Mars = maod?). Kuningaid tituleeriti “Meedia 

draakonidünastiaks” või “draakoni järeltulijateks”. 

Kolonel James Churchwardile, kes püüdis innukalt tõestada Mu ehk 

Lemuuria kunagist eksisteerimist, näidati 19. sajandi lõpul ühes Põhja-India 

kloostris muistseid savitahvleid, mida harilikult hoiti varjul kloostri 

salakambris. Tahvlitele oli kirja pandud lugu sellest, kuidas naacalid ehk 

naga maiad (“maod”) saabusid Lemuuria-Mu kontinendilt Birma kaudu 

Indiasse, et rajada seal oma koloonia. Churchward tõlkis aastatepikkuse 

ränga töö tulemusel kõik tekstid ning järjestas need; tahvlitel oli kirjas Mu 

ehk Isamaa hukkumise lugu, ning ka see, kuidas naga maiad ehk nagad 

Indiasse rändasid. 
8
 Ajaloolane David Frawley on näidanud, et muistsete 

hindude pühades raamatutes ehk vedades on juttu sellest, et India vanimad 

kuninglikud hõimuliinid – preesterkuningad põlvnevad bhrigu’dest, kes 

saabusid Indiasse mere tagant. Bhrigud moodustasid salakunstide meistrite 

ordu, kõik nad olid tuttavad iidsete tarkustega. Oma raamatus “Gods, Sages, 

And Kings: Vedic Secrets Of Ancient Civilization” (Passage Press, Salt 

Lake City, Utah, 1991)märgib Frawley, et nende vereliinide monarhide 

hulka kuulus ka “madukuningas” Nahusha. Bhrigud hargnesid viieks 

hõimuks, kes asustasid suure osa India territooriumist.
9
 James Churchwardi 

sulest pärinevad mitmed suurepärased raamatud Mu kultuuri kohta; ta 

väidab, et nagad asustasid ka Hiina, Tiibeti ning mõned teisedki Aasia alad. 

Naga maiad, kes kummardasid ema-jumalannat, on samuti Mehhiko maia 

indiaanlaste esivanemad. Uurimuses “Caverns, Cauldrons, And Concealed 

Creatures” (Hidden Mysteries, Texas 2000) kirjutab Michael Mott järgmist: 

 

“Nagasid kirjeldatakse kui väga arenenud tehnoloogiaga 
kõrgetasemelist rassi või olendite liiki. Nagad põlgavad 
inimesi, keda nad väidetavalt röövivad, piinavad, kellega 
astuvad sugulisse vahekorda ning keda nad isegi söövad. 
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Arvatakse, et sellise sugulise läbikäimise tulemusel on 
eostatud hulganisti hübriide; mõned neist on kõige ehtsamad 
reptiilid, teised aga näevad välja peaaegu nagu inimesed. 
Nende käsutuses on ohtrasti tehnikat, kaasa arvatud 
“surmakiired” ning “vimana” ehk kettakujulised õhusõidukid. 
Niisuguseid lennumasinaid on üksikasjalikult kirjeldatud 
paljudes vanades veda tekstides, kaasa arvatud “Bhagivad-
gita” ning “Ramayana”. Nagade rass on suguluses teise 
tumeda jõuga: hindu deemonite ehk rakšasade rassiga. 
Igaühel neist deemoneist on “võlukivi” ehk keset otsmikku 
paiknev “kolmas silm”. Tänapäeval teavad paljud idamaise 
müstitsismi uurijad seda kui punkti, kuhu on keskendunud 
inimeste (humanoidide) närvisüsteemi üks kõrgemaid 
tšakrasid ehk energiakanaleid – nimelt tšakra, mis seostub 
sisekaemuse, intuitsiooni ning muude esoteeriliste 
kontseptsioonidega.”

10
 

 

Neid fakte, et valitsevad “kuninglikud” suguvõsad ning imperaatorid 

väitsid end ja oma õigust valitseda pärinevat “madujumalatest”, on teada 

kogu muistsest maailmast. Neid vereliine ning sidemeid sümboliseerisid 

kuninglikud embleemid: draakon, madu, sfinks, algrist ehk Ankh. Egiptuses 

tegutses ordu nimega Djedhi (Jedi filmist “Tähesõjad”?), dj aga tähendas 

madu.
11

 Maoliini kuulusid näiteks Egiptuse vaaraod Djer, Djoser ning 

Djederfra. India budistlik tekst “Mahauyutpatti” loeb üles 80 kuningat, kes 

põlvnesid nagadest ehk “madukuningatest”. Hindu legendid kinnitavad, et 

nagad võisid oma suva järgi võtta kas inimese või roomaja kuju. Seda 

nimetatakse “kujunihkeks”. Kogu Indias väitsid valitsejad, et neil on õigus 

võimule, sest nad põlvnevad nagadest. Väideti, et ka Buddha kuulus nagade 

kuninglikku vereliini – ent Indias usutakse, et kõik, kelle soontes voolab 

kuninglikku verd, põlvnevad nagadest. Need olid nagad, kes rajasid riigi, 

mida tänapäeval tuntakse Kašmiiri nime all – ning taas said just nendest 

alguse valitsevad vereliinid. Eelöeldu kehtib ka Hiina imperaatorite kohta. 

Nende tiitliks oli Lung ehk Draakon ning paljude varajaste keisrite 

portreesid silmitsedes võib imperaatorite välimuses täheldada reptiilidele 

iseloomulikke jooni – täpselt nii, nagu nagadegi juures. Üks neist, nimelt 

keiser Huang Ti, olevat “sündinud draakoni väljanägemisega”. Räägiti, et 

Huang Ti olevat eostanud kuldne valguskiir, mis tungis tema ema üska 

Suure Vankri tähtkujust.
12

 Suure Vankri tähtkujusse kuulub täht nimega 

Draakoni Alfa (Alpha Draconis), mida Egiptuses tunti Seti tähena. Alpha 

Draconis on Draakoni (Draco) reptiilide valitsejaliini oletatav baas. Üks 

hiina legend kinnitab, et pärast surma muutus Huang Ti eeterlikuks 

draakoniks ning lendas surematute riiki. Peruu inkade preesterkuningaid 

sümboliseeris madu ning nad kandsid maokujulisi käe- ja jalavõrusid. Kesk-
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Ameerika varajased kuninglikud vereliinid väitsid, et nad pärinevad otse 

madukuningatest Quetzalcoatlist ning Itzamnast. Jane Harrisoni sõnutsi 

peeti Mükeene ajastu Kreekas kuningaid “mingis mõttes madudeks”
13

. 

Ateena esimest kuningat Cecropsi kujutati inimesena, kellel on mao saba. 

Teist valitsejat, Erectheust, kes asutas Elüüsiumi müsteeriumikooli, 

kummardati pärast tema surma kui elavat madu ning nagu kinnitab iidne 

pärimus, muutis kujunihe kuningas Kadmuse pärast surma elavaks maoks.
14

 

Igast maailmajaost võib leida näiteid muistsete kuninglike vereliinide 

sümboolsest seosest reptiilidega. 

Järgmine näide on Iraanist. Araabia poeet Firdousi kirjeldab oma teoses 

“Shahnemeh” ehk “Kuningate Raamat” (selle legendidel põhineva Iraani 

ajaloo kirjutamise lõpetas Firdousi umbes 1010. aastal) ka seda, kuidas 

sündis Zal, “Deemoni” või “Jälgija” järeltulija, kelle välimus tekitas tema 

isas, kuningas Sam’is, õudu. Firdousi kirjutab, kuidas see Jälgija hübriid Zal 

naitus võõramaise printsessi Rudabeh’iga, kelle “madukuningas” Zahhak’i 

järeltulija. Zahhak olevat valitsenud Iraani tervelt tuhat aastat. Rudabeh 

olevat olnud pikk kui tiikpuu ning valge kui elevandiluu. Sel muistsel ajal 

iseloomustasid need omadused “Jälgijate” järeltulijaid. Kuningad, keisrid ja 

hõimupealikud nii Hiinas, Aafrikas, Lähis- ja Kesk-Idas, Euroopas ja 

Aasias, hoolimata nende nahavärvist ning usulistest tõekspidamistest, on 

kinnitanud, et neil on õigus teiste üle valitseda just sellepärast, et nad 

põlvnevad madujumalatest. Aleksander Suurt, üht kõikide aegade 

kuulsamat monarhi ja vallutajat tunti kui “Maopoega”. Illuminaatide 

vereliinide põhjatõugu rassi/reptiilide genealoogias kuulub Aleksandrile 

väga tähtis koht (vt. Lisa I). Legendi järgi olnud Aleksandri tõeline isa 

madujumal Ammon, kes oli seletamatul moel jõudnud ta ema voodisse ning 

eostanud Aleksandri.
15

 See langeb kokku legendiga sellest, kuidas eostati 

Merovee, Merovingide dünastia rajaja. Seda sümboolikat toetavad paljud 

muistsed ning tänapäevased kirjeldused sellest, kuidas “neitsist sünnib” 

reptiili eostatud hübriid. Tänapäeval räägitakse üle kogu maailma lugusid 

sellest, kuidas reptiilid on röövinud naisi, kes jäävad hiljem rasedaks. Nagu 

suulu manatark Credo Mutwa Aafrika naiste kogemuste põhjal kinnitada 

teab, kaob loode raseduse ajal sageli emaüsast. Anunnaki’d eostasid 

järeltulijaid kõikide geneetiliste liinidega ning säärasest ühtest sündinud 

hübriidid olidki need, kes valitsesid vereliini õigusega oma riiki või maad. 

Niisiis – inimesed uskusid, et neid valitseb nende oma rass, aga tegelikult 

valitses neid üks ja seesama hõim. Neid kõiki valitsesid reptiilide ja 

imetajate hübriidid. Täpselt sama toimub tänapäevalgi, mil need hübriidid 

kontrollivad nii valgeid kui ka Araabia, Aasia, juudi, Hiina, Kesk- ning 

Lõuna-Ameerika jne. rahvaid.  

Mainisin juba, et “Noa järeltulija” on Illuminaatide vereliini 

koodnimetus; kui uurida muistseid raamatuid ning tekste, siis võib neist 

leida kummalisi fakte Noa sünni kohta. Etioopia tekst “Kebra Nagast” 
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(nagad?) on tuhandeid aastaid vana ning seal leidub andmeid selle kohta, 

kui hiiglaslikud olid Maa naiste ning “jumalate” vahekorrast sündinud 

lapsed. Seal räägitakse, kuidas “… Kaini tütred [põhjatõugu rass], kellega 

inglid [Anunnaki’d] olid lapsi eostanud, ei suutnud neid ilmale tuua ning 

surid.” Kirjeldatakse, kuidas mõned neist lastest tulid ilmale “keisrilõike” 

abil: “… olles rebinud lõhki oma emade kõhu, tulid nad ilmale nende 

nabast.” Teine lugu on seotud Noaga, mis on Sumeri veeuputusaegse 

kangelase Utnapishtimi semiidikeelne nimi. Vana heebrea tekst “Noa 

raamat” ning sellest tuletatud “Eenoki raamat” kirjeldab Noa sündi ning 

sellest on juttu ka nn. Surnumere käsikirjades, mis leiti Iisraelist 1947. 

aastal. Surnumere käsikirjad seostuvad esseenide kogukonnaga, mis 

tegutses 2000 aasta eest Palestiinas. Noa on Laameki poeg ning ta ei näe 

välja nagu tavaline inimene, vaid pigem “nagu taevainglite laps”. Ning kes 

need olid, seda me juba teame. Laamek pärib oma naise käest Noa isa 

kohta: “Ja vaata, siis mõtlesin ma oma südames, et laps eostati Jälgijate ning 

Pühade… ja nefilimide poolt… Ja minu süda oli selle lapse pärast väga 

raske.” Laameki poeg Noa oli valge nahaga ja heledate juustega ning tema 

silmad panid kogu maja “särama otsekui Päike”
16

. Reptiilide “ülikkonna” 

kõrgeimat kihti teavad ufoloogid ning paljud tulnukate poolt röövitud 

inimesed kui Draakoneid (Draco), sest nende kodu/baas asub Alpha 

Draconise süsteemis. Neid olendeid on kirjeldatud kui albiinosid, kelle 

silmadest väljuvad laserkiired (nagu pärlmutrikarva nahaga olevustel James 

Bondi mäe südames). Sumeri savitahvlid kinnitavad, et Maal oli 

Anunnaki’de juhiks Enlil, keda kirjeldatakse kui “hiilgavate silmadega 

võrratut madu”. Noil aegadel kirjeldati hübriidlapsi tavaliselt ikka nõnda 

ning ma olen kuulnud selliseid lugusid räägitavat ka tänapäeval. Nagu juba 

märkisin, oli Hollandi muusikaõpetaja ning hilisem uurija Frans Kamp 

abielus naisega; alles hiljem sai ta aru, et ta naine on reptiil-hübriid. Frans 

Kamp rääkis mulle, kuidas ta nägi oma naise hiilgavaid silmi: 

 

“Ühel õhtul läksime tülli. Mu naine ei saanud, mida oli tahtnud, 
ning vihastas väga. Ta lõi ukse kinni, et minna oma korterisse. 
Läksin talle tänavale järele. Väljas oli juba pime. Nägin, kuidas 
ta läks oma auto juurde, haaras ukselingi pihku… ning siis see 
juhtuski. Mu naise pilk süttis, silmist väljusid valguskiired. Ta 
istus autosse, aga ta silmad valgustasid kapotti ja koguni 
maapinda auto ees. Jälgisin seda kõike hämmeldunult, kuid 
miskipärast ei olnud see minu jaoks šokk. Pigem kinnitas see 
midagi niisugust, mida olin teadnud juba varem.”

17
 

 

Nagu kinnitab Esimene Moosese raamat, jõi Noa kord end veinist väga 

purju ning vajus oma telgis unne. Telki tuli tema poeg Ham, kes nägi, et isa 

on alasti. Enne, kui isa kinni katta, rääkis ta sellest oma kahele vennale. Kui 
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Noa sellest teada sai, sattus ta raevu ning needis ära nii Hami kui ka oma 

teise poja, Kanaani. Kas Noa seletamatut raevu tingis see, et Ham võis isa 

keha juures märgata midagi niisugust, mis viitas sellele, et Noa oli jumalate 

laps? Ilmselt leidus nii ammustel aegadel mõnede hübriidide juures veel 

täiesti ilmseid reptiilide tunnusjooni, eriti sageli esines neil rinnal 

soomuselist nahka. Klassikaline hindu tekst “Mahabharata” kirjeldab, 

kuidas Maa naine ning päikesejumal Surya eostasid “pooljumala” – hübriidi 

nimega Karna. Laps olevat olnud “rõivastatud soomusrüüsse nagu jumalik 

olend”. “Noa” aegadel, vahetult enne viimast Atlantise kataklüsmi, tõstsid 

inimesed Anunnaki-nefilimide ülemvõimu vastu mässu ning hübriidsed 

vereliinid olid väga ebapopulaarsed. Öeldi, et nad kannavad “häbimärki” – 

ning see võis olla laiguke roomaja nahka, eriti rinnal. Samal põhjusel 

hakkasid Anunnaki “jumalad” varjama oma tõelist olemust ning toimisid 

inimeste/reptiilide hübriididest preestrite varjus; need preestrid olid ainsad, 

kel oli lubatud “läheneda Jumalale” (jumalatele). Slaavi “Eenoki raamat” 

kirjeldab, kuidas Noa vennapojal Melchizedekil oli sündides “… preestrite 

märk rinnal ja see nägi suursugune välja.”
18

 Samasuguseid asju on 

kirjeldatud ka tänapäeval. Frans Kampi naine töötas fotomodellina. Mees 

rääkis mulle, et ta naise nahk hakkas meenutama mingit veidrat 

loomanahka: 

 

“Minu naisel oli probleeme nahaga, aga fotomodellide jaoks on 
nende nahk äärmiselt tähtis. Fotograafid vaatavad esmalt just 
nahka. Minu naise probleem seisnes selles, et ta nahale 
tekkisid punased laigud, mis hiljem muutusid sarvjateks 
liistakateks. Käisime Utrechti Ülikooli kõige kuulsama 
professori jutul. Tal polnud aimugi, milles on asi. Tehti 
kõikvõimalikke analüüse, aga mitte keegi ei mõistnud seda 
seletada.”

19
 

 

Nagu kinnitavad vanad tekstid, ütles Noa, et mitte keegi ei tohi teada 

Melchizedeki märgist, sest kui inimesed peaksid nägema tema veidrat 

välimust, siis laps tapetaks. “Preestrite märk” tähendas sama, mis jumalik 

õigus valitseda – see oli reptiilsete vereliinide kodeeritud tunnus. 

Melchizedeki preesterkond sai ajapikku üheks kõige võimsamaks ning 

kuulsamaks ning tänapäeval kutsutakse mormooni kiriku kõrgeimat 

hierarhiat Melchizedeki preesterkonnaks. Mormooni kirik kuulub 

sajaprotsendiliselt Illuminaatidele/reptiilidele, kes seda materiaalselt igati 

toetavad. Sõjaväelised allikad kinnitavad, et Utah’s, Salt Lake City’s asuva 

Mormooni Templi all paikneb reptiilide maa-alune baas. Mormooni kirik on 

kattevari väga levinud satanistlikule liikumisele ning satanistlikele 

rituaalidele selle kiriku valitseva eliidi seas, ehkki suuremal enamikul 

mormoonidest ei ole sellest kõigest aimugi. Nad on lihtsalt lambad, keda 
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suunavad niisugused jõud, mida nad mitte kunagi mõista ei suuda. Ja kes 

panid mormoonide liikumisele aluse? Joseph Smith, Hiram Smith ning 

Brigham Young. Kõik kolm olid kõrgema astme vabamüürlased ning 

kuulusid Merovingide (Anunnaki) hõimuliini.  

Reptiilide/imetajate hübriidide teemat võib hoomata ka Aadama ja 

Eeva ning Eedeni aia loos (“Eedeni” asemel kasutasid vanad sumerid 

terminit “Edin”, mis tõlkes tähendab “Õiglaste asupaik”). Juudi folklooris 

võrgutas Eeva (loomulikult!) madu ning temast sai nefilimide legendaarne 

esiema; Eeva nimi seostub heebreakeelsete sõnadega, mis tähendavad elu ja 

madu.
20

 Vanas Testamendis ja Tooras nimetatakse Saatanat (“Vaenlast”) 

“Vanaks Maoks” või “Draakoniks” ning öeldakse, et ta olid nefilimide 

valitseja; nefilimid põgenesid maa alla, kui kaotasid kosmilise heitluse 

ülemvõimu pärast. Eeva kiusatusseviija heebreakeelne nimi on Nahash, 

mida võib tõlkida kui “Madu”, aga samuti “See, Kes Teab Saladusi” – taas 

viide reptiiljumalatele.
21

 Väideti, et mõlemad, nii Noa kui ka Eenok 

“kõnnivad koos jumalatega” ning muistne “Eenoki raamat” ütleb, et selle 

Jälgija nimi, kes inimestele saladusi avaldas, oli Gadreel. Gadreel on 

langenud ingel, keda on samastatud Eeva kiusatusse viinud maoga ning ta 

on olnud eeskujuks paljudele hilisematele jumalustele, kes röövisid 

“jumalatelt” teadmisi (mida sageli sümboliseerib tuli, valgus) ning andsid 

need inimestele.  

Aadam ja Eeva 

Nagu eelnevalt märkisin, ei ole piiblis mainitud Aadam ja Eeva 

arvatavasti mitte konkreetsed isikud, vaid geneetilised hübriidliinid. Algul 

saadi hübriidide eostamise tulemusena liialt reptiilse välimusega järglasi… 

ja nii lõigi “Jumal” (lõidki jumalad) inimese enda näo järgi. Just seda 

tähendabki tsitaat piiblist, mida teisiti kuidagi seletada ei anna: “Tehkem 

inimene meie enda näo järgi.”
22

 Sel perioodil olid Aadam ja Eeva kloonitud 

ning nad ei olnud võimelised järglasi saama, mida kinnitavad ka Sumeri 

savitahvlid. Anunnaki’de jaoks tekitas see probleeme, sest nad ei suutnud 

kloonida nii palju tööorje, nagu nägi seda ette nende Maa jaoks koostatud 

salaplaan. Lõpuks anti orjadele võimalus järglasi saada, mis suurendas 

oluliselt imetajate geenide arvu nende järeltulijate organismis, nagu väidab 

R. A. Boulay oma suurepärases raamatus “Flying Serpents And Dragons, 

Mankind’s Reptilian Past” (The Book Tree, USA, 1977). Üleminek 

kloonidelt paljunemisvõimelistele organismidele kajastub sümboolselt 

Eedeni aia loos, milles Eeva mõistetakse kannatama laste ilmaletoomise 

valusid. Boulay pakub välja võimaluse, et seks tööorjade vahel oligi see 

“keelatud vili”, millest on kujundlikult juttu Eedeni aia loos. See “jumal”, 
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kes niisuguse muudatuse läbi viis, oli Enki. Sumeri savitahvlid kinnitavad, 

et tema oligi see madu, kes Eedeni aias Eevat “keelatud vilja maitsma” 

ahvatles; hiljem suhtusid teised Anunnaki’de juhid temasse vaenulikult, sest 

inimeste arvukus kasvas lausa plahvatuslikult. Muide, kõrgesti arenenud 

teaduse ja meditsiini eksperdi Enki sümboliks olid kaks saua ümber 

keerlevat madu, mis võis vabalt sümboliseerida ka reptiilide DNA-d. 

Tänapäeval on see saanud meedikute ja meditsiini sümboliks ning seda 

sugugi mitte juhuslikult. Seda evolutsiooni reptiili väliskujult imetaja 

väliskujuni on kirjeldatud muistsete heebrealaste teoses “Haggadah” 

(“Jutt”), kuhu on kogutud heebrealaste kaugele minevikku ulatuvad suulised 

pärimused: 

 

“Enne kattis nende kehasid sarvnahk ja neid ümbritses 
kuulsusesära. Aga niipea, kui nad enam ei kuulanud käsku, 
mis neile antud, langes ära sarvnahk ja kadus kuulsusesära 
ning nad seisid seal oma alastuses ja neil oli häbi.”

23
 

 

See sobib kokku legendidega, milles räägitakse, et enne 

“pattulangemist” oli inimeste või “Inimese” nahk “hele kui päevapaiste ning 

kattis ta keha kui hiilgav rüü.”
24

 Hiljem selline helendus küll kadus, kuid 

“Noa” ja veeuputuse aegadel tuli seda hübriidide seas aeg-ajalt siiski ette. 

Tänapäevalgi olen kuulnud inimestelt, kes on või kes on olnud tegevad 

valitsuse geneetilistes eksperimentaalprogrammides, et neil on tekkinud 

kehale laiguti roomajate nahka. Kui imetaja geenide hulk inimese 

organismis kasvas, siis hakkas tema keskmine eluiga langema: veeuputuse-

eelsest aastatuhandete pikkusest keskmisest kuni kõigest paarisaja aastani 

“Noa” aegadel; samal ajal muutusid reptiilidele iseloomulikud jooned tema 

välimuses ikka vähem ja vähem märgatavaks. Reptiilidest “jumalaid” on 

alati peetud ülimalt pikaealisteks ning Sumeris ja Egiptuses oli madu 

surematuse sümboliks. Oma füüsilises kujus ei ole nad surematud. See 

ainult näib nii neile, kelle eluiga on märksa lühem. Teine oluline figuur 

kaugest minevikust tundub olevat Eenoki isa Jared; ta oli esimene 

Patriarhidest, kes ei abiellunud oma õega, ehkki see oleks olnud igati 

kooskõlas Anunnaki’de kombega saada geneetilistel põhjustel lapsi oma 

õdede ja tütardega. Just Jaredi ajal ehk teisisõnu Kuldsel ajastul hakkasid 

nefilimid, nn. jumalate pojad (teises variandis “Jumala inglid”) endale 

“naiseks võtma” inimeste tütreid. Kuuldavasti tegutseb tänapäeval 

Ameerika Ühendriikides organisatsioon nimega “Jaredi Pojad”, kes on 

kuulutanud “lepitamatu sõja Jälgijate järeltulijatele, kes… on kurikuulsate 

vaaraode, kuningate ning diktaatoritena kogu ajaloo vältel inimkonna üle 

valitsenud.” Nende väljaanne “The Jaredite Advocate” mõistab Jälgijad 

hukka sellepärast, et nad on “…supergangsterid, taevane maffia, kes 

valitseb kogu maailma üle.” 
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Anunnaki’d on kogu selle aja suutnud paljastamist vältida tänu 

“vahemeestele”, kelle nad on seadnud enda ning inimkonna vahele. 

Nimetan neid vahemehi hübriidseks preesterkonnaks. Muistsetel aegadel oli 

preesterkonna ladvik see, kellel oli ainsana lubatud “näha Jumalat” 

(jumalaid). Heebrealaste preesterkond ehk leviidid on vaid üks näide selle 

kohta, kuidas vaid preesterkonnal oli lubatud jumalusele läheneda; 

täpsemalt on sellest juttu Tooras. Paljude allikate järgi ei vaadanud isegi 

Sumeri preestrid mitte iialgi jumalatele näkku. Preestrid juhtisid kogu riigi 

haldamist jumalate nimel, keda mitte keegi ei näinud. Mida Jahve/Jehoova 

alati ütles? Mitte keegi ei tohi teda näha: “… te ei tohi näha mu nägu, sest 

mitte keegi ei saa mind näha ja edasi elada.”
25

 Võimalik, et see oli üks 

põhjusi, miks jumalakujude tegemine oli keelatud. Mõnikord on ka 

Jahvet/Jehoovat reptiilidega seostatud. Sumerite savitahvlitel on kirjeldatud, 

kuidas nende linnade kohal kõrgusid templi ja palee lähedal paiknevad 

astmikpüramiidid ehk tsikuraadid. Astmikpüramiidi tipus asus “pühamatest 

pühim” ehk “cella”, kus “elasid” jumalad. Sinna viidi inimesi, kes olid välja 

valitud nende geneetiliste omaduste põhjal, et nad astuksid sugulisse 

vahekorda Anunnaki “ülikkonnaga”, panemaks alust vereliinidele, kellest 

said kuningad, kuningannad ning ühiskonna väga erinevate kihtide juhid – 

ning samasugune olukord valitseb tänapäevalgi. Astmikpüramiide nimetati 

sageli “mägedeks” ning seetõttu hakati nii mõnegi jumala nimele lisama 

tiitlit “”Mäe”. Tsikuraadi arhitektuuriline lahendus sümboliseerib 

suurepäraselt meie ühiskonna püramiidikujulist struktuuri: need vähesed, 

kes asuvad püramiidi tipus, haldavad seda globaalset vanglat, mille 

Anunnaki’d on meie kontrollimiseks ning suunamiseks loonud. Too 

struktuur aitab hoida saladuses sedagi, et Anunnaki’d üldse olemas on. 

Tänapäeval võib hübriidset preesterkonda leida poliitikas, ärimaailmas, 

panganduses, massimeedias ning eriti salaühingute võrgu juhtkonna seas.  

Et kogu Maa rahvastikuga võrreldes ei ole reptiile ning nende 

puhtaimaid vereliine kuigi palju, siis on nad pidanud palju vaeva nägema 

ning manipuleerima, et luua selline ühiskond, kus (a) oluliste asjade üle 

otsustab ikka vähem ja vähem inimesi, sest võim tsentraliseerub pidevalt 

ning (b) inimesed viiakse osavalt ja märkamatult selleni, et nad ise üksteise 

järele valvaksid ning hoiaksid üksteist vaimses ja emotsionaalses vanglas. 

Reptiile näib olevat kolme liiki. Ühed neist on füüsilised olendid, kes elavad 

peamiselt maa all (maasisesed); teised on füüsilised olendid, kes saabuvad 

universumist (maavälised); kolmanda ja kõige võimsama liigi moodustavad 

mittefüüsilised olendid, kes eksisteerivad teistes sagedustes ning kasutavad 

oma hübriidseid vereliine selleks, et nähtamatult inimkonnaga 

manipuleerida. Näib, et reptiilid on rakendanud seda võtet galaktika 

paljudes osades. Kõik see tundub olevat täiesti tobe ja naeruväärne! Saan 

sellisest suhtumisest täiesti aru – jah, programmeeritud vaatepunktist asjale 

lähenedes ongi see tobe. Kahjuks ei ole see aga naeruväärne. Tahan, et see 
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oleks. Staažikas reptiilide uurija John Rhodes Las Vegasest võtab oma 

järeldused kokku järgmiselt: 

 

“Oma maa-alustest baasidest (rajavad) militaarsed reptiilid-
tulnukad inimeste/roomajate hübriidide võrgu; selle võrgu 
liikmed tungivad mitmetel eri tasanditel maapealse kultuuri 
sõjalis-tööstuslikesse kompleksidesse, valitsusasutustesse, 
ufoloogide ning paranormaalsete nähtuste uurijate hulka, 
religioossetesse ühendustesse ning preesterkonda jne. Need 
hübriidid, kellest mõned isegi ei aima, et nende teadvust ja 
tegevust kontrollivad roomajate geenid, täidavad “reptiilide 
agentidena” oma õõnestavat rolli, valmistades ette tulnukate 
sissetungi, mida juhivad reptiilid.”

26
 

 

Viimase väite tõepärasuses tuleb veel veenduda, kuid alljärgnevalt 

võite tutvuda ohtra tõestusmaterjaliga selle kohta, et põhiosas on John 

Rhodesil õigus. Kohtusin temaga Las Vegases kummalistel asjaoludel; 

mehe perekondlik taust seondub ilmselt “Air America”-ga – lennuliiniga, 

mida Vietnami sõja ajal juhtis Luure Keskagentuur. Ausalt öeldes olen ma 

Rhodesi plaanide suhtes pisut ettevaatlik, kuid tema ülaltsiteeritud 

seisukohti toetavat materjali leidub vägagi ohtrasti. 

Haldjarahvas 

Kogu maailma folklooris tuntakse lugusid maa-alustest maailmadest, 

mida asustavad haldjad, pöialpoisid, kääbused, deemonid, draakonid ja 

teised olendid, kellel pole inimestega mitte midagi ühist. Sageli on neid 

nimetatud “hiilgavateks” nagu muistsetes tekstides anunnakisid ja teisi 

”jumalaid”. Vaid põgusast tutvumisest nende lugude põhilise temaatikaga 

piisab, et veenduda: tegu on nendesamade “tulnukatega”, keda on 

kirjeldanud kosmosetulnukate poolt röövitud inimesed ning tänapäevaste 

maa-aluste baaside uurijad. Norra folklooris tuntakse seda maa-alust ilma, 

kus leidub nii koopaid, tunneleid ning koguni suuri linnu, Niflheimi nime 

all. Suur sarnasus nefilimidega on ilmne – ja nefilimidki öeldi elavat maa 

all. Niflheimi üle valitses surmajumalanna Hel. Sellesse maa-alusesse 

maailma pääses iidsetel aegadel küngastele ning mägedele rajatud 

kindlustuste kaudu, kuid samuti läbi pühaks peetud mägede ja järvede. 

Ükskõik, mis nime haldjarahvas kuskil ka ei kandnud, ikka väideti nende 

kohta, et nad astuvad vahekorda inimestega, et eostada hübriidseid 

vereliine, röövivad inimesi, joovad nende verd ning võtavad nende 

organismist soo jätkamiseks vajalikke aineid. Tuleb tuttav ette? Põhiliselt 



Ptk 6    Ebapüha liit 

 121 

ilmusid need “haldjad” ikka reptiilide kujul “Haldjad” on veel tänapäevalgi 

üks koodnimedest, mida illuminaadid kasutavad reptiilsete vereliinide 

märkimiseks. Ilmselt on pärimused “jumalatest”, kes elavad mägede 

sisemuses või kelle maa-alusesse riiki on võimalik siseneda mägede kaudu, 

saanud aluseks lugematutele müütidele “pühadest” mägedest. Üks selline on 

Olümpos, Kreeka jumalate panteoni kodu. Legendi järgi laskunud nende 

jumalate kuningas Zeus Olümposelt alla, et inimestega järeltulijaid eostada. 

Müütiline Mooses kohtus oma jumalaga sageli mägedes. Hiljem käsitlen 

neid muistseid ning tänapäevaseid sidemeid tänapäevaste kosmosetulnukate 

ning folkloorist tuttava “haldjarahva” vahel lähemalt.
27

 

Anunnakide sõjad. 

Vastavalt paljude tõlkijate (nagu näiteks Zecharia Sitchin*) uurimustele 

on Sumerist leitud savitahvlitel kirjeldatud sõdu anunnakide erinevate 

rühmituste vahel Anunnakide juhid nagu nagu Enlil ja Enki andsid oma 

laste kätte palju suurema võimu: neile kõigile määrati maailma erinevad 

osad, mida nad pidid valtsema ja arendama. Enlili kõige vanem poeg 

Nannar valitses Mesopotaamia, Palestiina, Jordaania ning Süüria üle Uri 

linnast. Tema sümboliks oli poolkuu, mille islam hiljem üle võttis. Semiidi 

keeles nimetati Nannarit Sin’iks; selle reptiiljumala järgi on saanud oma 

nime Siinai ning sellest on tulnud inglise keelde sõnad “patustaja” ja 

“patustama” (ingl. k. vastavalt “sinner” ning “to sin” – Tõlkija märkus) 

Kristlik rist oli “hiilgava” U-TU sümbol, kes semiidi keeles kandis nime 

Shamash. Ta oli Enlili pojapoeg ning Sini poeg, nagu võib savitahvlitelt 

lugeda. Shamash valitses  

__________________________ 

*Mingil arusaamatul põhjusel keeldub Zecharia Sitchin uskumast, et 

muistsetel aegadel eksisteeris Maal madude ehk reptiilide rass, ehkki selle 

väite kinnituseks leidub väga palju tõestusainest. Kui ma temaga 1998. 

aastal Cancunis (Mehhikos) vestlesin, kinnitas ta, et niisuguse rassi 

eksisteerimise kohta ei ole mingeid tõendeid. Pisut hiljem kummardus ta 

üle laua minu poole ja lausus: “Ärge minge sinna!”. Nagu näete, võtsin ma 

ta nõu kuulda.  

 

 

 

Liibanoni üle, kus tol kaugel ajal laiusid hiiglaslikud metsad, tema 

pealinn oli Beth-Shamash (“Shamashi Maja”), mida me tunneme paremini 

Baalbeki nime all. Veel tänapäevalgi võib seal näha hiiglaslikku kivirajatist, 

mille üks plokk kaalub rohkem kui kolm reaktiivlennukit. Enlili noorem 
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poeg hakkas valitsema Anatoolias (praeguses Türgis). Ta nimi oli Ishkur 

ehk “Mägismaalane” ning temast sai põhjatõugu rassi/aarialaste hulka 

kuuluvate hetiitide jumal. Vanas Testamendis kannab ta nime Adad või 

Hadad. R. A. Bouley on seisukohal, et Ishkur on ka heebrealaste jumal 

Jahve/Jehoova. Sini tütar Inanna (semiidi keelest Ishtar) oli paljude maade 

sõjajumalanna ning kandis erinevaid tiitleid. Ishtari sümboliks oli lõvi, aga 

ka Plejaadid ning Veenus. Koos Sini (Shamashi) ning Ishkuri (Adadiga) 

moodustas ta järjekordse muistse jumalate kolmainsuse, mis kandis paljusid 

erinevaid nimesid. Sin oli isa, Ishkur poeg ning Ishtar naine. Ishkuril ja 

Ishtaril põhineb New Age’i liikumise müüt “Ashtari komandost”. Paljud 

New Age’i liikmed usuvad , et selle väesalga moodustavad 

kosmosetulnukatest “lunastajad”, kes on valmis väljavalituid meie 

planeedilt minema viima, kui käes on õige silmapilk. Jeesus kosmoselaevas 

või midagi sinnapoole! 

Selle anunnakide veeuputuse-järgse teise põlvkonna valitsejate seas 

kuulub tähtis koht Enki pojale Mardukile. Marduk oli Babüloonia jumalus. 

Muistsed tekstid, savitahvlid ja legendid kirjeldavad, kuidas need jumalad 

hakkasid omavahel võimu pärast võitlema ning kuidas see heitlus maailma 

põlvili surus. Mõnda neist konfliktidest, kus inimkonda kasutati 

kahurilihana, on kirjeldatud ka Vanas Testamendis. Ühes savitahvlitel 

kirjeldatud olulises sündmuses osales anunnaki jumal Sin. Nagu Boulay 

oma raamatus “Flying Serpents And Dragons” mainib, tuleb see nimi 

sumerikeelsest sõnast SW-EN või ZU-EN, ning pole kahtlust, et Sin on 

sumeri legendi “Zu müüt” peategelane. Selles muistendid üritab “kuri 

draakon” Zu (Sin) haarata enda kätte võimu terve Maa üle ning saada 

kõikide anunnakide juhiks, varastades selleks “jõukivid”, mida tahvlitel on 

nimetatud ME (hääldus: mei). Mingil põhjusel olid need kivid anunnakide 

ülemvõimu säilitamiseks äärmiselt olulised; tegu võis olla kas arvutikiipide 

või -programmidega – ehk siis mingite kristallidega. Leidub viiteid sellele, 

et need kivid hiilgasid või siis andsid mingil moel valgust. Teadlased on 

tõlkinud ME saatusetahvliteks või jumaliku väe tahvliteks ning ma olen 

mõelnud, kas pole neil äkki mingid seost “seaduselaekaga” – müütilise 

esemega, mil öeldi olevat olnud jumalik vägi. Tsiteerigem Sumeri eepost 

“Zu” (Sin): 

Ma võtan jumaliku Me 

ning suunan jumalate meelt. 

Püstitan oma trooni ja kontrollin iga viimset kui ME’d. 

Ma juhin Igigi’de “(“Need, Kes Jälgivad” ehk “Vardjad”) kõiksust. 

Ning pisut hiljem: 

Ta haarab ME enda kätte, 
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hävitades nii Enlili ülemvalitsuse 

ja tema võimu käskida. 

Siis Zu põgenes 

ja pöördus tagasi oma mägikindlusse.
28

 

Muistne tuumakatastroof 

Ühes pärimuses kirjeldatakse seda, kuidas anunnakide “jumal” Ninurta 

pakkus ennast vabatahtlikult varastatud ME kive tagasi tooma. Zu 

konstrueeris ilmselt mingisuguse jõuvälja, et ennast rünnaku eest kaitsta, 

ning tahvlitel on kirjas: “Niikaua, kuni ta kontrollis ME’sid, ei jõudnud 

temani mitte ainuski nool.” Teadlaste ja inseneride juht Enki loob uue relva, 

et Zu kaitseliinidest läbi murda, ning lõpuks saabki Zu lüüa. Võitlus 

ülemvõimu pärast anunnakide vahel jätkus (nagu see jätkub veel 

tänapäevalgi) ning ka teised anunnakid tegid katset ME-kive röövida. Zu 

(Sini) üle mõisteti kohut, aga kohtuotsus ei ole teada. Pole aga kahtlust, et 

piiblis kasutatav sõna “patt” (ingl. k. “sin” – Tõlkija märkus) märkis algselt 

“Jumala” (jumalate) tahtele vastu astumist. Zu ning Ninurta vahelise 

võitluse kirjelduses on juttu kõrgtehnoloogiliste relvade kasutamisest ning 

kui keegi nüüd arvab, et tuhandeid aastaid tagasi ei olnud see kuidagi 

võimalik, siis pean ütlema, et tõestusmaterjal räägib midagi muud. Indias 

Rajasthanis katab Jodhpuri lähedal radioaktiivne tuhk ligemale kolme 

ruutmiili suuruse maa-ala. Seal esineb sageli vähktõbe ja kaasasündinud 

väärarenguid ning haigusi; India valitsus kuulutas selle piirkonna suletuks, 

kui avastati, et radioaktiivsuse tase on seal erakordselt kõrge. Arheoloogid 

kaevasid seal välja muistse linna, mille oli 8 000 – 12 000 aasta eest 

hävitanud tuumaplahvatus. Hinnanguliselt võis selles plahvatuses hukkuda 

kuni pool miljonit inimest ning see oli vähemalt sama võimas kui 1945. 

aastal Jaapanis toimunud plahvatused. Neid leide toetavad muistsed tekstid. 

Eepos “Mahabharata” räägib “”ühest mürsust, millesse on kätketud kogu 

Universumi võimsus… Taeva poole tõusis hõõguv suitsupilv ja leegid, mis 

olid heledamad kui 10 tuhat päikest… See senitundmatu relv, raudne 

piksenool, surma hiiglaslik käskjalg põletas tuhaks terve rassi.” Eeposes 

räägitakse laipadest, mis olid nii ära põlenud, et neid polnud enam võimalik 

identifitseerida. Inimestel langesid juuksed ja küüned maha, savinõud 

purunesid “ilma mingi põhjuseta” ning lindude sulestik muutus valgeks. 

Mõne tunniga saastusid kõik toiduained. Kui see ei ole tuumakatastroofi 

kirjeldus, siis mis see on? 



Ptk 6    Ebapüha liit 

 124 

“Mahabharata” ning arvukad muud tekstid, kaasa arvatud “Ramayana”, 

kirjeldavad kohutavat heitlust India rahvaste ning atlantlaste vahel. Nad 

sõdisid omavahel taevas, kasutades lennuaparaate, mida kutsuti 

vimana’deks, atlantlased aga kasutasid oma vailixi’sid. India allikad 

kirjeldavad koguni nendevahelist heitlust Kuu pinnal – ja see kinnitab 

niisuguste inimeste väiteid nagu näiteks Arizona Wilder, illuminaatide 

kontrolli all olnud vaimuga ori, kes töötas “valgustatute” kõrgemate kihtide 

heaks. Wilder kinnitab, et reptiilid ning heledate juuste ja siniste silmadega 

põhjatõugu rass lõi muistsetel aegadel omavahel lahinguid nii Maal kui ka 

Kuul ja Marsil. Kõik see leidis aset kataklüsmide-eelse Atlantise/Lemuuria 

kuldajastul ning kinnitab lugusid sellest, kuidas kunagine suur ja võimas 

Atlantis leidis kõrgtehnoloogilise sõja ning katastroofide läbi oma otsa. Aga 

kui anunnakid pärast looduslikke kataklüsme tagasi tulid, tõid nad taas 

kaasa ka oma meelelaadi ning nagu faktid kinnitavad, toimus veel mitu 

tuumasõda. Arheoloogilised leiud Induse orus tõestavad, et aastail 3500-

3000 eKr. (kui anunnakide juhitud Sumeri impeerium oli oma arengus juba 

kaugele jõudnud) ehitati sinna mitu suurt linna, mis hävisid 2000. aasta 

paiku eKr. julmas ja verises sõjas. Veel enam – neist paigust leitud skeletid 

on väga radioaktiivsed. Umbes samal ajal, 2000. aasta paiku eKr. lõpetas 

“kuri tuul” Sumeri kui riigi eksisteerimise; see “tuul” meenutab väga 

radioaktiivset saastatust. “Kuri tuul” hävitas nii sumerid kui ka naabruses 

elanud akkadlased. “Nutulauludena” tuntud tekstid räägivad “hädast”, mis 

sai Sumerile osaks – õnnetusest, “mida inimesed enne ei tundnud ning 

millesarnast polnud kunagi varem nähtud”. Tõusis “kuri tuul”, raevukas 

torm ning “kõrvetav kuumus”. Mingi pilv kattis päeval kinni päikese, öösel 

aga tähed. Tekstid savitahvlitel räägivad sellest, mis sai edasi: 

“Hirmunud inimesed sai suuri vaevu hingata; neid haaras endasse kuri 

tuul ja homset päeva nad enam ei näe… Suus oli veri, pead olid 

verised…Kuri tuul muutis näod lubivalgeks. 

See [tuul] teeb tühjaks linnad 

ja muudab tühjaks kõik majad; 

tallid jäävad tühjaks 

ja kõledalt tühjaks kõik lambalaudad… 

Sumeri jõgedes voolav vesi 

on muutunud kibedaks; 

ülesharitud põllud kasvatavad umbrohtu 

ja karjamaadel kasvavad kidurad taimed.”
29 
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Isegi jumalad pidid neist paikadest lahkuma, nagu kinnitavad muistsed 

pärimused, ning kõik Sumeri linnad said kannatada enam-vähem samal ajal 

ja ühtemoodi. Tuumakatastroof Induse jõe orus langeb ajaliselt kokku 

Sumeri “kurja tuulega” ning järelikult ka ajaga, mil hävisid piiblist tuttavad 

Soodom ja Komorra. Paljud allikad kinnitavad, et need linnad asusid 

praeguses Iisraelis Surnumere lõunarannikul, kus radioaktiivne foon on veel 

tänapäevalgi ebatavaliselt kõrge. Piiblist tuntud tegelase järgi nimetatakse 

seda kohta Loti mereks; Lotti seostatakse Soodoma ja Komorra lugudega 

ning juba aastatuhandeid on teda peetud hävingu ja surma võrdkujuks. 

Öeldavasti olevat Loti naine muutunud soolasambaks, kui ta Soodomast ja 

Komorrast pagedes viivuks tagasi vaatas – kuid väljendit, mis on tõlgitud 

kui “soolasammas”, võib tõlkida ka kui “aurusammas”
30

. See on palju 

loogilisem kui “soolasammas” ning sobib kokku ka pildiga, mis on hakanud 

meie ees lahti rulluma. Soodoma ja Komorra hävingu lugu räägib sellest, 

kuidas “Jumal” otsustas need linnad hävitada ning hoiatas oma sõpru, et 

need sealt lahkuksid. Ja missugune kokkusattumus: Sumeri savitahvlid 

kirjeldavad üksikasjalikult, kuidas anunnakide juhid (jällegi Jumal = 

jumalad) eesotsas Enlili ning mõnede tema järeltulijatega otsustasid 

hävitada need paigad hiigelsõjas Mardukiga, Enlili poolvenna ja suurima 

vaenlase Enkiga. Veel tänapäevalgi on just anunnakide Enlili ja Enkit 

toetavad fraktsioonid need, kes illuminaate kõige rohkem lõhestavad ning 

konflikti hõõgumas hoiavad.  

Siinai (Sin-ai) poolsaarel lõhestab maastikku 112 ruutmiili ulatuses 

hiiglaslik ja ebaloomulik moonutis. (Ainult pealispinnalt) mustaks 

tõmbunud kive leidub Ida-Siinais tohututel aladel ning konventsionaalse 

ajalookäsituse ja arheoloogia jaoks, mis eitavad võimalust, et muistsel ajal 

võis leiduda kõrgtehnoloogilisi relvi, jäävad niisugused kivid “seletamatuks 

saladuseks”
31

. Need paigad, mis meenutavad tuumaplahvatuste toimumise 

kohti, asuvad Sumerist läänes ning sumerite nutulaulud kirjeldavadki, 

kuidas vee ja atmosfääri mürgitanud “kuri tuul”, mis mürgitas vee ja 

atmosfääri ning hävitas ainsa hetkega terve tsivilisatsiooni, “tõusis 

valgussähvatusega läänekaarest”. Kas nüüd võib öelda, et Sumeri kultuuri 

järsu huku saladus on lõpuks lahendatud? Kas “kuri tuul” võis olla 

radioaktiivne saaste? Umbes 1450. aasta paiku eKr. hävitas Kreetal 

klassikalise Minose (endise Sumeri) kultuuri järjekordne ootamatu 

katastroof, mida arheoloogid ning ajaloolased ei mõista seletada. Taas kord 

hävitas kõik linnad üheaegselt mingi “raevukas” kataklüsm. 

Nende äärmiselt raevukate kokkupõrgete ning anunnakide-vaheliste 

sõdade käigus varises Sumeri impeerium kokku. Endise impeeriumi 

asumaad maailma paljudes paikades võtsid vähemalt mõneks ajaks 

valitsusohjad enda kätte, toetudes seejuures oma endiste juhtide ning 

valitsejate teadmistele, võimustruktuuridele, uskumustele ja müütidele. 

Sellest ajast peale on reptiilidest anunnakid tegutsenud kulissidetaguste 
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niiditõmbajatena ning manipuleerinud oma hübriidsete vereliinide kaudu ja 

seisavad praegu väga lähedal sellele, et asendada oma endine avalik 

globaalne impeerium (nende Vana Maailmaordu) oma salajase globaalse 

impeeriumiga (nende Uue Maailmaorduga). Just roomajad on need, kes 

seisavad varjatult võimu globaalse tsentraliseerimise taga, mis levib 

plahvatuslikult kõikjal maailmas. Vähemalt pärast viimast Atlantise 

kataklüsmi on anunnakid üritanud varjata oma reptiilset kuju, hoidudes 

avalikkuse silma alt kõrvale nii palju kui võimalik.  

Ühel hetkel on nad siin, aga teisel enam 

mitte 

Reptiilsed vereliinid, mis tegutsevad varjatult kogu inimühiskonnas, on 

loonud suure hulga neist muistsetest müsteeriumikoolidest, kuhu koguti 

teadmisi tõelisest ajaloost ning esoteerilisi tehnilisi teadmisi, mis pärinesid 

Atlantisest, Lemuuriast ning kogu kataklüsmide-järgsest maailmast, eeskätt 

Sumeri impeeriumist. Need vereliinid haarasid enda kätte kontrolli ka teiste 

müsteeriumikoolide üle, mis olid rajatud edumeelsemate plaanide järgi. See 

oli üks Draakoni Kuningliku Õukonna (organisatsiooni tunti ka kui Mao 

Vennaskonda) ülesannetest alates umbes aastast 2000 eKr., mil see 

organisatsioon tungis positiivsema programmiga Egiptuse 

müsteeriumikoolidesse, muutes need “reptiilkuningate” tööriistaks. 

Vabamüürlasest ajaloolane Manly P. Hall teeb kokkuvõtte juhtunust – ainult 

et “Atlantise mustade maagide” asemel võib kasutada ka väljendit 

“roomajad”: 

“Ehkki antiikaja väga peenelt välja töötatud tseremoniaalne 
maagia ei olnud tingimata just must maagia, tekkisid selle 
väärastunud vormidest [Egiptuses] väärad koolkonnad, kus 
tegeldi nõiduse ehk musta maagiaga… Atlantise mustad 
maagid rakendasid oma üliinimlikke võimeid selleks, et 
lõplikult õõnestada ja moonutada algsete müsteeriumikoolide 
moraali… Nad usurpeerisid kõik need ametipostid, mis varem 
olid kuulunud pühendatutele, ning haarasid vaimse valitsemise 
ohjad enda kätte. 
 
Sel moel kirjutas must maagia ette riigi ametliku religiooni ning 
halvas üksikisiku intellektuaalse ja vaimse tegevuse, nõudes 
tema täielikku ja kõhklematut allumist preesterkonna poolt ette 
kirjutatud dogmadele. Vaarao muutus hüpiknukuks Punase 
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Nõukogu käes – see oli komitee, kuhu preesterkond valis oma 
suurimad nõiad, kellele hakkas kuuluma võim.”

32
 

Täpselt see juhtuski Atlantise ajaloo viimasel perioodil ning just 

seesama sünnib tänapäeval hüpiknukkudest poliitikutega, kelle on aidanud 

võimule kulisside varju jäävad illuminaadid; viimased kirjutavad 

poliitikutele ette nende tegutsemise ja plaanid. Kes ei käitu illuminaatide 

ettekirjutuste järgi, lastakse maha, kukutatakse kõikvõimalike 

“skandaalidega” võimult, nende “tervis halveneb järsult” või siis algatatakse 

massimeedias nende vastu laimukampaaniaid, mistõttu nad on sunnitud oma 

positsioonidelt tagasi astuma. Sumeri impeeriumis tegid “reptiiljumalad” 

oma preesterkonnale ettekirjutusi, need omakorda käsutasid riigi- ja 

finantsadministraatoreid. Struktuur on püsinud muutumatuna. Varju jäävad 

anunnakid käsutavad oma “preesterkonda” – illuminaatide pühendatuid ja 

vereliine, kes siis teevad omakorda ettekirjutusi finants- ja 

riigiadministratsioonile. Nende tegevusplaan näeb ette selle struktuuri 

globaalseks muutmist; see tähendab maailmavalitsuse, ühtse panga, sõjaväe 

ja rahasüsteemi loomist. Kunagine müsteeriumikoolide võrk oma ülirangelt 

lahterdatud initsiatsioonitasanditega on tänapäeval muutunud globaalseks 

salaühingute võrguks. Selle võrgu tipus ehk “tipukivil” paiknevad 

illuminaadid, kõige kõrgemal aga varjamatult reptiilse väljanägemisega 

anunnakid. Niisugust salajast tegutsemist peavad reptiilid kasutama 

seepärast, et roomajaid-anunnakisid leidub inimkonnaga võrreldes Maal 

suhteliselt vähe ning kui rohkem inimesi teaks, mis meie planeedil 

tegelikult toimub, siis saadaks neist kiiresti võitu. Tänapäevane salaühingute 

võrk on lihtsalt Atlantise/Lemuuria müsteeriumikoolide moodne väljendus; 

kurjuse jõud võtsid need koolid kataklüsmide-vahelisel perioodil üle. 

Positiivse ja negatiivse programmiga jõud võitlesid omavahel selle nimel, et 

saada enda kätte lõplikku kontrolli veeuputuse-järgsel ajastul taastatud 

müsteeriumikoolide üle. Lõpuks võitsid selle lahingu negatiivsed jõud, kes 

seejärel hakkasid oma võimu salamisi taas üle kogu maailma laiendama. 

Neil oli oma salakeel: sümbolite keel, mille lugemist ja kirjutamist 

pühendatutele õpetati. Mina nimetan seda salaseltside võrku maokultuseks, 

mao vennaskonnaks või illuminaatideks. Kõik need kolm nimetust 

märgivad tegelikult ühte ja sama jõudu. Nende salakeelde kuuluvad 

niisugused märgid nagu leegitsev tõrvik (illuminaadid), püramiid ning 

kõikenägev silm ((seda kasutasid ilmselt reptiilid-siiriuslased Atlantises), 

lõvi (“Päike” ning maokultuse sümbol); madu, kala ning lendav roomaja 

(lohe) ning muu reptiilne sümboolika; “K” häälik, mida kasutatakse 

nimedes ja sõnades (Ka, Ki jt.); punane rist ehk tulerist valgel taustal 

(Inglismaa lipp) ning samuti kolmainsus, mida algul sümboliseeris 

kolmikhark, hiljem aga kolmeharuline liilia ja muud kolmeharulised 

vormiga esemed. 
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Reptiilidest illuminaadid teavad, et tasakaalustatud mees- ja naisenergia 

segunemine loob kolmanda ning äärmiselt võimsa jõu ning see on üks 

põhjus, miks nad on sedavõrd kiindunud “kolmainsusse”. New Age’i 

liikumise liikmed ja teisedki räägivad vajadusest tasakaalustada mees- ja 

naisenergiat  nii, et nad oleksid õiges vahekorras. kuid me ei taba asja 

olemust, kui me ei mõista, et selline segunemine võib toimuda mitmel 

tasandil. Võib segada mõlema energia erinevaid negatiivseid aspekte, et 

luua negatiivset “kolmandat jõudu” – või siis  tasakaalustada omavahel 

mees- ning naisenergia kõrgemad sagedused  ning luua sellega positiivse 

“kolmanda jõu”. Tegelikult on meid ümbritsev maailm negatiivse tasakaalu 

ilming ning negatiivsete energiate koostoime väljendus. Meid tahetakse 

panna uskuma, et meie maailmas domineerib mehelik alge, kuid see tundub 

ainult esmapilgul nõnda. Kulisside tagant suunab maailma tegelikult 

naisenergia negatiivne pool. Meie igapäevases kolmemõõtmelises maailmas 

võime pidevalt näha äärmise meheliku energia ilminguid. Nendeks on 

relvastatud ning vormirõivais macho’d, suurpankade ja korporatsioonide 

juhid, massimeedia valitsejad ning militaarne ladvik. Kuid need on 

naisenergia äärmiselt negatiivsed aspektid ning salajane kulissidetagune 

manipuleerimine, mis aitavad macho’d võimule, mis alustavad ikka uusi ja 

uusi sõdu ning viivad nõnda oma salaplaani ellu. Tegelikult domineerib 

naisenergia otseselt vaid meid valitsevate illuminaatide üle. Naisenergia 

negatiivsed äärmused planeerivad salaja sündmusi ette, meesenergia 

negatiivsed äärmused aga teevad need meie silme all teoks. Seepärast 

tundubki meile, nagu valitseks meie maailma meesalge. See tundub küll nii 

olevat, aga see pole veel kaugeltki kogu tõde.  

Muistsete teadmiste hävitamine 

Reptiilide salaühingute võrgul on juba iidsetest aegadest olnud kaks 

peamist eesmärki. Esimene: anda kõrgteadmisi edasi ainult vähestele 

valitutele oma liikmeskonnast ning kontrollida, kui palju sellise 

informatsiooni kogumahust tohib iga väljavalitu teada (lahterdamine). 

Teine: manipuleerida avaliku elu sündmustega, et muuta üldsusele 

kättesaamatuks kõik muistsed esoteerilised teadmised, mis võivad olla 

rahva hulgas veel säilinud. See eesmärk saavutati järgmiselt – loodi 

religioonid ning “teadus”, mis surus rahvale peale piiratud 

maailmanägemise ning ahtad arusaamised oma tegelikest võimalustest. 

Need kaks “samandit”, religioon ning teadus, kuulutasid salastatavad 

teadmised kas Saatana väljamõeldiseks või lihtsalt rumaluseks. Astroloogia 

üleüldine hukkamõistmine on vaid üks näide sellest. 
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Illuminaadid, kelle varjatud abimeesteks olid Kolumbus, Cortes, Cabot 

ning Cook, pöördusid lõpuks tagasi endistele Sumeri/Atlantise/Lemuuria 

impeeriumi aladele. Seal hävitasid nad “kristluse” (taas üks illuminaatide 

väljamõeldis) nimel süstemaatiliselt nii palju muistsetest teadmistest, kui 

see neil vähegi korda läks. Seda tehti eeskätt genotsiidi kaudu; eeskätt tapeti 

just muistsete teadmiste valdajaid nagu šamaane. Credo Mutwa rääkis, 

kuidas see Aafrikas sündis: “Nad lüpsid teadmameeste ajud tühjaks ning 

tapsid nad seejärel.” Oli vaja kindlaks teha, mida nad teavad – ning seejärel 

veenduda, et nad enam mitte kunagi mitte kellelegi sellest ei räägiks. 

Seepärast oligi Credo informatsioon reptiilide-chitauride kohta nii kaua 

avalikkuse eest varjul. Anunnakide/illuminaatide jaoks oli äärmiselt oluline 

hävitada Põhja- ja Lõuna-Ameerika, Aafrika ning Austraalia ning üldse 

“paganlike” pärismaalaste kultuur või muuta see ebaoluliseks. Muidugi, 

nagu isegi konventsionaalne ajalookäsitlus kinnitab, tegid nad seda 

tõepoolest – aga konventsionaalne ajalookäsitlus vaikib sellest, mis oli selle 

hävitustöö tõeline põhjus ning kes tegelikult selle taga seisid. Asendanud 

need pärismaalaste kultuurid pealesunnitud kristluse, judaismi, islami, 

hinduismi või millega iganes, suutsid nad hävitada tõelised teadmised 

rangete dogmadega või siis suruda need teadmised geneetilise 

“ülimuslikkuse” rangesse hierarhilisse struktuuri; heaks näiteks selle kohta 

on hindude kastisüsteem. 

Kolumba(u)s 

Illuminaatide salavõrgu sisemised seosed ilmnevad hästi Christopher 

Kolumbuse loost. Kolumbus purjetas 1492. aastal Ameerikasse, teades 

üldjoontes ette, kuhu ta sõidab, sest tema äi oli kapten, kes kuulus prints 

Henry Meresõitja lähikonda; Henry Meresõitja aga oli Kristuse Rüütlite, 

Portugali salaühingu suurmeister. Kristuse Rüütlid oli Templirüütlite teine 

nimi; Templirüütlid põgenesid nende vastu 1307. aastal algatatud puhastuse 

järel Prantsusmaalt Portugali ja Šotimaale.
33

 Selle salaühingu kaudu oli 

Kolumbusel võimalik tutvuda muistsete kaartidega, kuhu oli märgitud ka 

Ameerika. Üldiselt oli teada, et tema käsutuses olid “kummalised kaardid”, 

kui ta asus teele “Indiasse”. Kolumbus oli salaühingute võrgu pühendatu 

ning USA vabamüürlasest ajaloolase Manly P. Halli sõnutsi oli ta seotud 

sellesama Genoas (Itaalias) asunud salaseltsiga, millega ka see mees, kes sai 

hiljem tuntuks John Caboti nime all.
34 

Viis aastat pärast seda, kui Kolumbus 

Ameerikas randus, asus Cabot Inglismaalt Bristolist Templari sadamast 

teele, et “avastada” see, mida me tänapäeval nimetame Põhja-Ameerikaks. 

See kõik oli võimalik tänu sellele, et neil oli salaühingute võrgu kaudu 

ligipääs kaartidele, mille olid joonistanud Sumeri meresõitjad ning isegi 



Ptk 6    Ebapüha liit 

 130 

varasemad meremehed veel Atlantise ning Lemuuria aegadest. On avastatud 

mitmeid muistseid kaarte, mille põhjal on võimalik vähimagi kahtluseta 

öelda: maailm kaardistati juba mitme tuhande aasta eest – kuid ametlik 

“ajalookäsitlus” on need faktid kõrvale heitnud. Nagu juba märgitud, esitas 

Türgi laevastiku admiral Piri Reis 1513. aastal kaardi, kuhu on 

üksikasjalikult märgitud praeguse Antarktika jääkilbi all paiknev 

maamassiiv. Tänapäevased uuringud on tõestanud, et kaart on täiesti 

seletamatul kombel hämmastavalt täpne. Tegelikult on niisugune täpsus 

täiesti seletatav. Nagu Piri Reis ise märkis, kopeeris ta selle kaardi mitme 

varasema järgi, mida ta oli näinud – ning need varasemad olid koostatud 

veel siis, kui Antarktika ei olnud veel jääga kaetud. Reis koostas oma kaardi 

21 aastat enne seda, kui Kolumbus purjed heiskas. Kolumbusel, Cabotil 

ning hiljem ka kapten Cookil oli juurdepääs samadele allikmaterjalidele, 

millele Reisilgi. Kõigile kolmele andsid kaardid ning finantseerisid nende 

teekonda vereliinid ja nende salaühingute võrk. Näiteks kapten Cooki toetas 

Londonis asuv vabamüürlaslik Royal Society, Kolumbust sponsoreerisid 

kuningas Ferdinand ja kuninganna Isabella praegusest Hispaaniast, aga 

samuti kurikuulus illuminaatide vereliin Veneetsias – Medicite perekond. 

Geneetiliselt ulatuvad nad kõik tagasi Sumeri, Atlantise ning Lemuuria 

kuningateni. Teine väga oluline illuminaatide vereliin on Lorraine’i 

(L’Orion?) suguvõsa Prantsusmaal. Kolumbus oli ka nende teenistuses ning 

ajalugu tunneb veel üht kuulsat inimest, kes teenis nii Lorraine’i suguvõsa 

kui ka Medicite perekonda. See oli Nostradamus. Michel de Notre Dame’il  

ehk “Meie Jumalaema Michaelil” olid oma aja kohta lausa vapustavad 

esoteerilised ja meditsiinilised teadmised, sest ta oli seotud vereliinidega, 

kelle salaühingute käsutuses olid ja on praegugi Sumeri, Atlantise ja 

Lemuuria muistne teadmistepagas, mida on aastatuhandete vältel 

süstemaatiliselt salastatud.  

Niisiis on praeguseks kerkinud meie ette üks ühine teema (ja 

salaplaan), mis punase niidina jookseb läbi inimkonna ajaloo: ühed ja 

samad vereliinid ning nende salaühingute võrk kontrollib sündmusi 

vastavalt plaanile, mis näeb ette reptiilide globaalset kontrolli meie planeedi 

üle. Reptiilid on sajandite vältel laiendanud oma võimu küll merd, küll 

maad mööda Lähis- ja Kesk-Idast palju kaugemale. Neist said kuningad, 

juhtivad poliitikud ja finantstegelased kõikjal, kuhu nad läksid. Siis saabus 

periood, mil nad suutsid hakata taas kord globaalses ulatuses võimu 

haarama. 

 

Kui sellesse vereliini kuuluv Oranje Willem 1688. aastal Hollandist üle 

Inglise kanali purjetas, siis seati ta valitsema Inglismaa troonile koos 

kuninganna Maryga. See oli maitsi Euroopasse jõudnud vereliinide 

sümboolne ühinemine nendega, kes olid rännanud Briti saartele kaua enne 

Sumeri impeeriumi, ning koguni nendega, kes olid Atlantise kataklüsmi 
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Britannias üle elanud. Willem jõudis kaldale peaaegu samas kohas, kus 

Brutus oli aasta 1103 eKr paiku oma troojalastega maabunud ning “Uue 

Trooja” ehk Londoni asutanud. Väga sobivalt oli kakskümmend aastat enne 

Willemi saabumist 1666. aasta (666 on illuminaatide satanistlik kood) 

Londoni suur tulekahju linna laastanud, mistõttu illuminaatide kõrged 

pühendatud said tervenisti uue linna ehitada. Nende hulka kuulus ka Sir 

Christopher Wren, kes kavandas Ludgate Hilli tippu Saint Pauli katedraali. 

See püstitati jumalanna Diana iidsesse kummardamispaika ning just seal 

laulatati printsess Diana prints Charles’iga. (Muide, Wreni tiitel “Sir”, 

aunimetus, mida kuninganna ja Briti valitsus osutatud teenete eest tänini 

annetavad, pärineb muistse reptiloidist maojumalanna, anunnakidega seotud 

Siri nimest.) 

Uut Londoni linna ehitati pärast tulekahju teadmises, et sellest saab 

illuminaatide vereliinide peamine ülemaailmne keskus. Nõnda juhtuski 

pärast seda, kui saabus Oranje Willem, kellest sai William III ning kellega 

on seotud kõik Euroopa kuninglikud perekonnad. 1694. aastal asutati 

Williami hartaga Inglise Pank ning seejärel hakkas arenema kogu keskne 

pangasüsteem, mille valitsejad dikteerivad kõikidele oma poliitikat paljude 

organisatsioonide, näiteks Šveitsi Bank of International Settlements kaudu. 

Londoni kui illuminaatide tegutsemiskeskuse väljakujunemise järel rajati 

Briti impeerium ja teisedki Euroopa impeeriumid. Üle kogu planeedi 

laienedes, mõlemad Ameerikad, Aafrika, Aasia, Hiina, Austraalia ja Uus-

Meremaa endale allutanud, levitati oma vereliine ja salaühinguid ning püüti 

rahvuslikke teadmisi ja kultuuri igati hävitada. Neis maades oli juba ammu 

olemas anunnakide ristamisel antud piirkonna väljavalitud perekondadega 

kujundatud hübriidvereliine ning just neist pärit inimesed jäeti võimule 

pärast seda, kui Euroopast pärit kolonisaatorid olid taandunud ja riikidele 

“iseseisvuse” kinkinud. Credo Mutwa on tuvastanud, et paljud “iseseisva” 

Aafrika mustad juhid põlvnevad neist samadest endistest Aafrika 

“kuninglikest” vereliinidest, mis ennast “jumalatest” pärinevaks kuulutavad. 

Kui Euroopa impeeriumid pealtnäha kokku varisesid või välja surid, 

siis toimus see kõik ainult pealispinnal, kogu valitsemisalus jäi aga püsima. 

On olemas kahte liiki diktatuur: türanniad, mis varjamatult silma hakkavad, 

näiteks kommunism ja fašism, ja varjatud diktatuur, mida pole võimalik 

näha, sest see tegutseb kõige rangema saladuskatte all. See areneb 

märkamatult nagu vähktõbi, tungides ühiskonnas igal alal võimule. Avalike 

ja ilmselgete diktatuuride aeg on piiratud, sest lõpuks puhkeb mäss võimu 

vastu, mida saab näha, puudutada ja maitsta. On olemas tuvastatav 

sihtmärk, millele keskendutakse. Ent salajane diktatuur, valitsemine 

kulisside tagant, võib enne avastamist väga kaua kesta, sest inimesed ei 

mässa ikke vastu, kui nad ennast vabaks peavad. Kui Briti ja Euroopa 

teisedki impeeriumid hakkasid taanduma, siis tarvitses ainult avalik 

valitsemine salajasega asendada. Ehkki näis, et nad annavad oma 



Ptk 6    Ebapüha liit 

 132 

kolooniatele “iseseisvuse”, jäid nende vereliinid ja salaühingute võrgustikud 

neis riikides puutumatuks ning on sellest ajast jätkuvalt valitsenud. Kuna 

aga keegi ei tea seda ning inimesed näevad samast rahvusest või sama 

nahavärvusega presidenti või peaministrit, arvatakse, et riik ongi “vaba” ja 

valitseb ennast ise. Ma dokumenteerin raamatus The Biggest Secret, et 

Ameerika Ühendriigid pole tänini Londoni mõju alt vabanenud ning et USA 

valitsuse föderaaltasand pole midagi muud kui Euroopast kontrollitav 

erakorporatsioon. Ühendriikide president on lihtsalt selle korporatsiooni 

ajutine tippjuht, kes täidab umbes samasugust rolli nagu 1604. aastal Briti 

krooni ja “aristokraatlike” vereliinide tahtel Põhja-Ameerika varastamiseks 

asutatud endise Virginia Company president. Tavatu lugu, kuid 

sellegipoolest tõsi. Vähemalt viiskümmend viiekümne kuuest Ameerika 

Iseseisvusdeklaratsiooni signataarist olid vabamüürlased ning ainult ühest 

teatakse kindlasti, et ta polnud seda. 

Kui vabamüürlaste suurmeister George Washington sai esimeseks 

presidendiks, määras ta üksteist Ülemkohtu kohtunikku, kellest vähemalt 

kuus oli kindlasti vabamüürlased. Kõik on tänini samamoodi jätkunud. 

Washingtoni ametisse pühitsemine 1789. aastal oli vabamüürlaste 

kombetalitus ning ta andis ametivande vabamüürlaste piiblil. Jaanuaris 2001 

andis president George W. Bush vande samal piiblil, nagu ka tema isa oli 

rohkem kui kümme aastat tagasi teinud. Ajakirjanduse andmeil kuulub see 

New Yorgi loožile. Washington, kes juhtis Ameerika koloniaalvägesid Briti 

krooni vastu, oli Sukapaela ordu rüütel. Seda üht kõige mõjukamat 

illuminaatide võrgustikku juhtis Briti kroon! Tegemist tundub olevat 

vapustava vastuoluga, kuid pettuse olemust teades sobib kõik täpselt paika. 

(Ameerika “Iseseisvussõja” üksikasjalik taust avatakse raamatus The 

Biggest Secret.) 

Minu arvamuse väljendamiseks sobib antud juhul kõige paremini 

Lõuna-Aafrika näide. Rassieraldusperioodil valitses seal väheste diktatuur 

paljude üle. Selle tagajärjel oli selge sihtmärk olemas ning sise- ja 

välisvastuhakk põhjustas režiimi kukutamise. Võimule tõusis esimene must 

president Nelson Mandela. Arvatavasti on ta kena mees, kuid tegelikult 

osutus ta jõuetuks marionetiks ning tema asemel valitseb juba Thabo 

Mbeki. Nüüd on mustadel hääleõigus, niisiis on Lõuna-Aafrika vaba. 

Hurraa! Kas tõesti? Illuminaatide ülemaailmset struktuuri saab võrrelda 

kindlateks osadeks jaotatud püramiidi või ämblikuvõrguga. Keskelt kõike 

mõjutav “ämblik” istub Euroopas, kus võtmetähtsusega linnad on London, 

Pariis, Brüssel ja Berliin. Euroopast dikteeritakse tegevuskord kanalite 

kaudu, mida mina nimetan maailma eri maades paiknevateks “vereliini 

harujuhtideks”. Need “vereliini juhid”, näiteks Rockefellerid Ühendriikides 

ja Bronfmanid Kanadas, on koondanud enda ümber teiste vereliinide 

võrgustiku, mis kontrollivad sellesse võrku haaratud teatud riigi või 

piirkonna poliitikat, rahandust, äri, ajakirjandust, sõjaväge ja kõike muud 
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just samamoodi, nagu anunnaki “jumalatele” oli antud igaühele oma 

regioon, mida keskselt määratud tegevuskorra järgi valitseti. Ja samamoodi, 

nagu jumalad võitlesid üksteisega ning püüdsid vastaseid teelt trügida, 

tegutsevad ka tänapäeva illuminaatide harujuhid; sellest siis nendevahelised 

vastuolud ja kokkupõrked. Juhid peavad oma riigis toimuvaid sündmusi ja 

arendatavat poliitikat orkestreerima, et see vastaks keskselt määratud 

tegevuskavale. Just nõnda lähtutakse kõikjal samast poliitikast ja just sel 

viisil toimuvad samad sündmused, sageli üheaegselt. 

Nii et Lõuna-Aafrika on nüüd siis vaba, eks ju? Lõuna-Aafrika vereliini 

harujuhid on Oppenheimeri perekond ja nende võrgustik. Rassieralduse 

varjamatu diktatuuri ajal kontrollisid nad umbes 80 protsenti riigi 

aktsiaturust, neile kuulusid kulla- ja teemandikaevandused, millele tugineb 

selle riigi majandus, ning oma esindajate kaudu mõjutasid nad ajakirjandust. 

Mandela ja Mbeki valimise tõttu oma apartheididiktatuur asendatud 

“vabadusega”. Tean, et see on tõsi, sest olen seda päevauudistest kuulnud. 

Selle “vabaduse” ajal kontrollivad Oppenheimeri perekond ja nende 

võrgustikud endist viisi 80 protsenti Lõuna-Aafrika aktsiaturust, neile 

kuuluvad kulla- ja teemandikaevandused, millele tugineb selle riigi 

majandus, ning nad mõjutavad ajakirjandust oma esindajate kaudu, kellest 

väärib mainimist Robert Mugabe ja Henry Kissingeri iirlasest sõber Tony 

O´Reilly. Eks ole lausa imepärane vabadus? Ning samamoodi on juhtunud 

kõikjal, sest “sõltumatuse” illusioonist hoolimata on võimule jäänud ikka 

noodsamad jõud. Ent vaadakem seda Lõuna-Aafrika kogemust lähemalt. 

Avaliku rassieraldusdiktatuuri ajal levis riigis ja ka väljaspool selle piire 

ulatuslik vastuhakk. Aga praegu, varjatud diktatuuri ajal… valitseb vaikus. 

Kõik arvavad, et Lõuna-Aafrika on nüüd vaba ja “sõltumatu”. 

Niisiis mõistate, et “salakäe” meetod on inimeste mõjutamiseks ja 

sündmuste dikteerimiseks palju tõhusam võimalus. Avaliku allasurumise 

asendamine varjatuga on toimunud igal mandril ning just nõnda anunnakid 

ja nende hübriidvereliinid täna maailmaga manipuleerivadki. 
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Suurvaimud on alati kogenud keskpäraste mõistuste ägeda  vastuseisu. 

Albert Einstein   

 

Antiikmaailmast on teada rohkesti lugusid mao- või draakonirassist 

ning kuningatest, kuningannadest ja keisritest, kes kinnitasid, et nende 

valitsemisvõim tulenevat tänu põlvnemisele maojumalatest. 

Sumeri pärimused pajatavad tuldpurskavatest lendmadudest ja -

draakonitest (lennumasinate sümbolitest?) ning sellest, et muistsetel aegadel 

enne suurt veeuputust (240 000 eKr) valitsenud Sumeri kuningad olid 

jumalate ja inimeste ühtimisest sündinud ristandid. Sumeri impeeriumi 

kuulus valitseja Sargon Suur kinnitas, et tema on sündinud neist jumalatest, 

tänu kellele ta ka kuningaks tõusis. Samavõrd selge on seegi, et nood olid 

reptiloididest jumalad, sest “ta pärines tõesti reptiilidest”. Sumerid on oma 

jumalaid sageli lõõmavate tiivuliste madudena kirjeldanud. Määratlus U-

SHUM-GAL, mida tihti Enki puhul kasutati, tähendab tulikuuma lendmadu 

ning kirjeldab mingis leeke purskavas lennuaparaadis asuvat reptiloidi. 

Tegelikult võib mõista sõna SHUM kui “taevasõidukit”.
1
  

Sel “lõõskaval” sümbolismil võib olla ka teistsugune päritolu. 

Anunnaki jumalat Ninurtat kutsuti MUSH-SHA-TUR-GAL-GAL – 

“lõõmava pilguga lendmadu”, mis sobib hästi suulu šamaani Credo Mutwa 

lugudes kirjeldatud muistse ja tänapäeva Aafrika reptiililegendidega. Ta 

kinnitab, et reptiloididel olevat kahe silma vahel kolmaski, mille laud ei 

liigu üles-alla, vaid kõrvale. Aafrika pärimustes kirjeldatakse seda kui 

lõõmavpunast silma. Credo Mutwa ütles, et sellest võib välgatada justkui 

punane laserikiir, mis inimese pikali paiskab ja ta halvab. Just sellest 

pärinevatki fraas “kurja silmaga kaetama”.
2
 Hiina Lung Wangi 

“draakonkuningatel” olevat olnud laubal “võluvõimeline pärl”, “taevalik 

silm”, mõistatusliku jõu allikas. Prantsuse Alpide alade pärimused pajatavad 
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draakonist, kellel olevat keset laupa nii ere veripunane “rubiinsilm”, et 

olend näis kiirgavat tuld.
3
 Mõnikord nimetati seda kolmandat silma 

dracontiaks
4
 ning sel võib olla midagi pistmist ka muistsete legendide 

kükloopidega. Credo Mutwa ja tänapäeva röövitute kirjelduste kohaselt 

olevat enamikul “kuninglikel” ja ülikutest reptiloididel, draakonitel, sarved. 

Mõned neist sarnanevat “Tähesõdade” Darth Mauliga ning nende pea 

ümber olevat mingeid mügarikke või “sarvi”. Hollywoodi filmides 

edastatakse väljamõeldiste kaudu tõtt ning seda teevad nii need, kes 

püüavad saladust avalikuks teha, kui ka needki, kes valmistavad inimkonda 

ette sääraste olendite väljailmumiseks tulevastel aastatel. Minu arvates 

kuulub George Lucas’ “Tähesõjad” viimaste hulka. Sumerite kirjelduste 

järgi kandsid nende “jumalad” sarvilisi kiivreid ja muid peakatteid, mida 

hübriidvereliinid hiljem kuningaau ja valitsemisvõimu sümboliseerimiseks 

kasutasid, ning samast pärineb ka kuningakrooni tähendus. Vaadake Darth 

Mauli ja usutavasti näete, kust kroon on tulnud. Credo Mutwa mainib video 

Reptilian Agenda esimeses osas, et Darth Mauli nägemine üllatas teda, sest 

see sarnanes muistse ja tänapäeva Aafrika legendide reptiloididega. Jäära- 

või sokupea, mida laialdaselt satanismi sümbolina kasutatakse, seostub 

sarvilise anunnaki “kuningavõimuga”, mille teenimiseks satanism loodi 

(joonis 16). Ram (eesti keeles “jäär”) on tuld tähendav sõna või silp ja see 

seostub Atlantise tulejumala Votaniga. Sellest tulenevad ka pentagramm, 

püramiid, Semiramis, Ramses, Rama, Ramiha, võib-olla koguni ka 

programm, illuminaatide strateegia tuumiksõna. 

 

Joonis 16: Satanistide sokupea sümboliseerib ka sarvilist draakonit. 

Draakonkuningad 

Reptiloidide vereliinidest pärit kuningaid nimetati draakoniteks. Kui 

paljud kuningriigid võitluseks liitusid või riikide ühenduseks koondusid, siis 

määrati kuningate kuningas. Neid nimetati Suureks draakoniks ehk… 

Dracoks. Keldi tiitel “Pendragon” on selle erim; Graali lugudes kutsuti 

kuningas Arthuri isa Uther Pendragoniks. Legendides põlvnes sümboolne 

Arthur draakonitest ja tema kiiver (ehk El-met, nagu seda reptiloidide 

jumalanna Eli järgi kutsuti) kandis draakonimotiivi. Walesi punase draakoni 

sümbol pärineb Arthuri võluri Merlini ütlusest, et punane draakon 

sümboliseerivat Britannia rahvast. Merlinit kirjeldati ainult poolenisti 

inimesena, sest ta oli allilmaolendi ja inimsoost naise laps. Arthuri 

legendides on olemas kõik kõnealuse loo klassikalised elemendid, kaasa 

arvatud kuninglike vereliinide loomine inimeste ja mittehumanoididest 

olendite ristamise kaudu, kujumuutmised, holograafiliste kujutiste 
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kasutamine olendite tegeliku kuju varjamiseks ning omavahel võitlevate 

draakonite lahingud. Kaheteistkümnenda sajandi ajaloolane Geoffrey of 

Monmouth kirjutas, et Merlini varasem nimi olevat olnud Ambrosius, mis 

seostab teda arvatavasti ambrosiaga, kreeka keeles menstruaalverega, mida 

reptiloidid meelsasti joovat.
5
 Neis kirjeldustes on ka järveneitsi teema, mis 

seostab seda naisjumalust kummardavate maoinimestega, näiteks nagadega, 

kes elavat järvede ja lõhanglahtede all maa-alustes keskustes. Nagu keldi 

müüte ja folkloori, nii inspireerisid ka vanade kreeklaste kultuuri sumerid 

ning alg-atlandid ja -lemuurlased, ning see tugines peaaegu täielikult nende 

lugudele ja müütidele, ehkki teistsuguste nimede all. Kogu          

antiikmaailma pärimustes korduvad samad maojumaluste lood ikka ja jälle. 

Sumeri impeeriumis kummardasid inimesed maojumalusi ning reverend 

John Bathhurst Deane kirjutas oma raamatus The Worship Of The Serpent 

nõnda: 

 

“… Üks Teeba [Egiptuses] viiest ehitajast nimetati foiniiklaste 
maojumala Ofhioni nime järgi… Esimene Ateenas 
kükloopidele püstitatud altar oli pühendatud maojumal 
Opsile… Mao sümboolne jumaldamine oli Kreekas nii tavaline, 
et Justinus Usukannataja süüdistas kreeklasi selle sidumises 
kõikide nende jumalate müsteeriumidega.”

6
  

Heebrea maod 

Olen juba maininud, et heebrea müüdis, piibliteemalises Nefilimis, 

nimetatakse “jumalapoegi” awwimiks, mis tähendab hävitajaid või 

madusid. Heebrea legendid kirjeldavad samuti Eedeni madu, kes olevat 

liikunud ja rääkinud nagu inimene. Heebrealaste muistsete suulise 

pärimuste raamat haggadah pajatab sellest maost kui olendist, kel oli kaks 

jalga ja kes ulatas seistes “kaameli kõrgusele”.
7
 Slaavi Aabrahami ilmutuses 

väidetakse, et Eeva juurde tulnud maol olid käed, jalad ja tiivad,
8
 nagu 

paljudel teistel Draco iidsetel ja nüüdiskirjeldustel. Heebrea lood pärinevad 

varasematest Sumeri, Atlantise ja Lemuuria legendidest, millest paljud on 

preestrite mõjul muutunud ja väärdunud ning kaotanud enamiku otsestest 

viidetest reptiloididele. Ent määratluste ja nimede jälgi ajades on selles 

siiski võimalik selgusele jõuda. Heebrea tiivuline “ingel” seerav tähendab 

madu ja kirjelduste kohaselt olevat igaühel neist kuus tiiba – nagu sellelgi, 

keda Aabrahami ilmutuse Eedeni aias mainitakse.
9
 Religioossete tekstide 

lendinglid sümboliseerivad reptiloide, kellest mõnel olevat muistsete ja 

nüüdiskirjelduste järgi tiivad ja kes suutvat lennata. Seda sümboliseerivad 

samuti lendreptiloide kujutavad veesülitid, mida vereliinidesse kuuluvad 
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inimesed on oma majadele, katedraalidele, kirikutele ja teistele ehitistele, 

sealhulgas ka Briti parlamendihoonele seadnud. Kuningas Jamesi piiblis on 

“seerav” tõlgitud “lõõmavaks maoks” ning see sõna näib pärinevat samast 

tüvest kui sumerite seru, nagu madu Gilgameši eeposes (Noa pärimuse 

allikas) nimetatakse, ja sarpa, India reptiloidkuningate nagade 

sanskritikeelne termin. 

 Juudi talmud keelab draakoni kujutamise ning sama käib ka 

anunnakide oluliste objektide Päikese ja Kuu kohta. Ühes heebrea teadlase 

Robert Eisenmani tõlgitud Surnumere rullraamatu katkendis kirjeldatakse 

vahimees Beliali (kas sellest pärineb “päikesejumalate” Beli ja Baali nimi?). 

Teda nimetatakse pimedusevürstiks ja kurjuse kuningaks ning kirjeldatakse 

kohutava olendina… “kelle väljanägemine on nagu rästikul”. Uurija ja 

teadmiste levitaja W. T. Samsel kirjutas raamatus The Atlantis Connection, 

et Atlantise vaimse huku põhjustasid Beliali poegadena tuntud jõud. On 

huvitav märkida, et üht Oxfordi ülikooli tähtsamat kolledžit, illuminaatide 

hariduskeskust, nimetatakse Ballioliks, kust on tulnud palju illuminaatide 

ideid edendavaid mõjukaid poliitikuid. Kolledži asutas John Balliol, kes 

abiellus Šoti printsessi Dervorguilla of Gallowayga. Nende poeg, samuti 

John Balliol, oli aastail 1292 kuni 1296 skottide kuningas. Ballioli perekond 

põlvnes mõjukast vereliinist ning, arvestades illuminaatide üllatavat 

kiindumust sümbolitesse ja nimede ning sõnade tähendusse, võib Beliali ja 

Ballioli vahel olla teatud side. Kindlasti valitseb neis ühesugune vaim, sest 

Ballioli kolledž nagu kogu Oxfordi ülikool on illuminaatide kants, kus 

kujundatakse tulevasi mees- ja naisametikandjaid. 

Varasemad gnostilise sekti (gnōsis tähendab teadmist, tunnetust) 

tekstides kirjeldatakse maojumalusi positiivses valguses. Kinnitatakse, et 

Lilith (Eeva) olevat olnud nende esimene looming ja seejärel saanud ta 

endale kaaslaseks Aadama. Heebrea talmudis mainitakse, et vampiir Lilith 

olevat olnud Aadama esimene naine. Loomulikult on see sümbolism, aga 

mida siiski sümboliseeritakse? Lilith (ka Lillibet ja Elizabeth) on jäänud 

tänapäevani vereliinide naisharu üheks koodnimeks. Sumerid teadsid teda 

Lilina ja Babülonis oli ta Lilitu. Heebrea pärimustes räägitakse, et Lilith 

hakkas Aadama ja tema Jumala vastu mässama, sõi oma lapse ja põgenes 

koopasse. Seal elas ta allilma deemonitega ja ühtis nendega. Ta ähvardas 

Aadamat ja Eevat, et ta ise ja tema järglane hakkavad alati röövima 

inimlapsi ning viima neid allilma. Rooma kirik püüdis gnostikuid 

halastamatult maha suruda ning üks oluline vaenamispõhjus oli tõik, et 

gnostikute arvates ei vaja inimesed Jumalaga suhtlemiseks vahemehi. 

Eelkõige hüljati nõnda ristiusu preestrid. Algkristluse usuisa ja ajaloolane 

Hippolytos kirjutas, et paljusid Põhja-Aafrika esimesi gnostikuid tunti 

naasenite ehk “madudena”, kes jumaldasid kuld- või vaskmadu Nahustani, 

kelle kujutise nad jäädvustasid puitristidele. Naasenid (nagad) said hiljem 

tuntuks ofiitidena, mis kreeka keeles viitab maole. Kreeklased kinnitasid, et 
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maod on suurte teadmistega olendid, kes kuulutasid oma oraaklite – 

selgeltnägijate – kaudu. Teisiti öeldes, tegemist oli kommunikatsiooniga 

teisest dimensioonist, teistsuguse tarkusega. Ka Moosese lugudes on palju 

maosümbolismi. 

Eedeni, Edini, Hedeni aed 

Kõige tuntum maosümbol on piibli Eedeni aias Eevat ahvatlenud madu. 

Piiblis on ümber kirjutatud palju iidsematest aegadest pärit “Jumalate ehk 

õiglaste maa” Edini lugu. Sealgi tegutsesid aias maojumalused ning James 

Churchward oletas oma raamatus The Children Of Mu, et kõik need aiad 

viitavad emamaale, Lemuuria-Mu’le. Minu arvates vastab see arvamus 

tõele. Pärslased rääkisid õndsuse ja rõõmu maast Hedenist, mis oli kaunim 

kui kogu maailm. Just seal elasid esimesed inimesed, enne kui kuri 

maokujuline vaim ahvatles neid noppima keelatud puu vilja. On teada seegi, 

et Krišnana tuntud hindu “Jeesus” istus bengali viigipuu all rõngasse 

keerdunud maol ja jagas inimkonnale vaimseid teadmisi. Vanade kreeklaste 

Õndsuse saartel ja Hesperiidide aias kasvasid surematuse kuldõunad. Aeda 

kaitses draakon. Hiina pühades raamatutes kirjeldatakse samuti aeda, kus 

puud kannavad surematuse vilju. Sedagi valvas draakoniks kutsutav 

tiivuline madu. Muistse Mehhiko asukatel oli oma Eeva-loo versioon, kus 

oma roll oli ka väga suurel isasel maol, ning üks hindu legend pajatab 

pühast Meru mäest, mida hoiab kohutav draakon. Sedasama on paljudest 

muistsetest paikadest räägitud. Samuti usutakse laialdaselt, et see madu, 

poolenisti reptiil, poolenisti inimene, jagas inimkonnale teadmisi. 

Aasia maod 

Sumeri impeeriumi Induse oru ja lemuurlaste kultuuris, hindu 

religioonis ja india mütoloogias viidatakse alatasa maojumalustele ja 

lenddraakonitele, kes tõid teadmisi ja võitlesid taevas üksteisega. Teame 

juba, et neid kutsuti nagadeks, ning kinnitati, et nad võivat võtta endale 

soovi korral reptiloidi või inimese kuju.
10

 Meile on räägitud, et Lemuuriast 

pärid nagad eostasid kuninglikke perekondi ning paaritusid valgete 

inimestega. On öeldud, et india maojumalanna Kadru sünnitas kõik nagad 

ehk “kobrainimesed” ja muutis nad surematuks, toites neid kuuverega 

(menstruaalverega).  Maojumaluse või maojumalanna teema on levinud 

kõikjal, nagu me hiljem üksikasjalikumalt teada saame. Joonisel 17 on 

“maoneitsite” sümboolne kujutis india kunstis. India eepos “Ramajana” 
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pajatab maojumalus Ravanist, kes rändas Tseilonile. Kirjeldati, kuidas 

Ravan toitus inimestest ja jõi oma vaenlaste verd.
11

 Näib, et Tseilon oli 

maorassi peamine keskus. Iidse hiina allikad kinnitavad, et selle olid 

valinud kodupaigaks nagad, kummalised reptiilimoodi olendid, nagu nemad 

neid kirjeldasid.
12

 Räägiti, nagu oleksid nad hiinlastega kaubelnud, kuid 

huvi äratab tõik, et nad ei avanud kunagi oma palet. Nad jätsid oma kaubad 

ja hinnakirja maha ning hoidusid eemale, kuni hiina kaupmehed olid 

lahkunud.
13

 Nagadel olevat olnud erilised relvad, mis halvasid vaenlasi ja 

röövisid nende elujõu. Nüüdisaja röövitud on kogenud sedasama. Muidugi 

jumaldatakse Indias madusid praegugi. 

 

Joonis 17: India kunstis sümboolselt kujutatud maokultuse neitsid. 

Kaug-Ida maod 

Kogu hiina kultuur tugineb draakonitele ja maorassile. Juba tuhandeid 

aastaid tagasi valitses seal kõrgelt arenenud tsivilisatsioon, millele olid aluse 

pannud lemuurlased ning mida hiljem mõjutas Sumeri impeerium. Isegi 

tänapäeval on nende keeled ja kirjutamisviis tähelepanuväärselt sarnased 

nagu ka müüdid ja pärimused. Arvatakse, et hiina kultuuri kõrgajastu algas 

millalgi aasta 2800 eKr paiku, kui Sumeri impeerium oli õitsval järjel. Hiina 

ajaloos väidetakse, et esimesed inimesed lõi  iidne jumalanna Nu Kua, kes 

oli poolenisti draakon, poolenisti inimene. Iidse hiina raamatu Yih King 

järgi olevat draakonid ja inimesed kunagi rahus elanud, omavahel 

abiellunud ja ühtinud.
14

 Muistsetel Hiina keisritel olevat olnud “draakoni 

nägu” ja nad sarnanesid draakonjumalustega. Jaapani keisrid kinnitavad 

oma põlvnemist neist samadest jumalustest ning nende muistsete legendide 

järgi olevat sealsetel saartel elanud taevast saabunud olendid. James 

Churchward seostas ka jaapani rassi Lemuuria-Mu’ga. Jaapanis teatakse 

otsatul hulgal madude ja draakonite legende, kirjeldusi, kuidas nad 

inimestega abiellusid ja ühtisid ning seejärel reptiloidi ja inimese järglase 

ilmale tõid. Kuju muutvad maoinimesed tegid endast kaunid mehed või 

naised ning peibutasid inimestest sõjamehi ja pealikuid seksuaalsuhetesse. 

Raamatu Caverns, Cauldrons, And Concealed Creatures autor Michael Mott 

pajatab, mis juhtus Mimoto-nimelise neitsiga, kelle maorassi liige võrgutas. 

 

“… Mimoto ei näinud enam kunagi oma draakonist armukest, 
kuid ta sünnitas hübriidlapse, kellele pani nime Akagire Taro 
ehk Pakatav poeg. Seda sellepärast, et lapse nahk oli 
pragunenud, kortsus ja soomuseline nagu roomajal. Sellest 
alates jõuab iidne muinaslugu ajalooraamatutesse, sest 
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Akagire Yataro, nagu teda täiskasvanuna teati, otsene 
järglane oli genji hõimu kuuluv Saburo Ogata, kes tundis 
uhkust, et tema keha katavad soomused nagu esivanematel 
enne teda. Ta oli Yataro Viienda pojapoeg. Taas tundub, et 
just kuulus perekonnaliin oli esialgse ja seejärel ilmselt 
korratud geneetilise vahetuse ihaldatud siht. Kui idas peetakse 
“draakonivere” juurdevoolu suure uhkuse allikaks, siis läänes 
peidetakse kõik see muinaslugude ja mõistatuste keeruka 
katte varju, luues madude või konnaks moondatud printside 
pajatusi. Läänes ollakse sääraste ühenduste vastu 
häälestatud, vähemalt pealispinnal, seda sageli religioossetel 
põhjustel, kuid siiski mitte alati, sest maa-aluseid peetakse 
julmaks, isekaks ja pahatahtlikuks”

15 

 

Aastast 2500 eKr pärit hiina kalendrisodiaaki sümboliseerivad loomad, 

kes kõik on meile teada, välja arvatud üks – draakon. Kas oli tõesti nõnda, 

et kõikide märkide jaoks valiti reaalselt olemasolevad olendid ning ainult 

üks oli erand? Taas pöördub tähelepanu reptiloidide vereliinidele Hiinas. 

Vanad hiinlased uskusid, et draakon sigitas “taevaste” keisrite esimese 

dünastia ning et hilisemad keisrid põhjendasid oma valitsemisõigust 

maojumalustest põlvnemisega. Nende troone, laevu ja voodeid ehtisid 

draakonisümbolid. Tänapäeva illuminaatide hulgas on palju hiina vereliine, 

eriti Li vereliini kõrvalharusid, nagu kinnitab kirjanik ja uurija Fritz 

Springmeier oma raamatus Bloodlines Of The Illuminati (Ambassador 

House, Colorado, USA, 1999).
16

 Parajasti siis, kui käesolev raamat oli 

märtsis 2001 trükki minemas, ründasid Springmeierit ja tema naist Waco 

massimõrva uurivad USA õiguskaitseagentuurid ning uurimismaterjalid 

konfiskeeriti. Mu olemasolu põhjalikult uurinud James Churchwardi teatel 

sai ta ühest India kloostrist leitud iidsetelt kirjatahvlitelt teada, et 

maohübriidid ehk nagad olid elanud Hiinas, Tiibetis ja paljudes muudes 

Aasia paikades, sealhulgas ka Uiguuri impeeriumis.
17

 Kesk-Aasias 

kõrguvad Pamiiri mäed ehk “maailma katus” on üks erilisi paiku, mida 

legendid Lemuuria-Mu inimestega seostavad, ning just seal asub Nagade 

järv ehk Madude järv.
18

 Kirjeldati, et nende vereliinide järglaste hulgas 

olevat olnud heleda nahaga aarialasi, mis taas viitab reptiloidide ja 

põhjarassi seosele. Usutavasti peaks “maokoloonias” Hiinas olema ka 

püramiide ja nõnda see ongi. Üks neist ulatus maapinnast umbes tuhande 

jala kõrgusele – seega kaks korda kõrgemale kui Giza suur püramiid. Seda 

ümbritsesid teised, millest muist on tänini säilinud, nagu ka osa mainitud 

hiidrajatisest. Neile viidatakse juba viie tuhande aasta tagustes hiina 

tekstides. 

Salaühingusse pühendatud Georgi Ivanovitš Gurdžijev teatas, et ta oli 

osalenud äpardunud ekspeditsioonil, mis üritas Gobi kõrbe liivade alt leida 
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kadunud Uiguuri impeeriumi linna. Gurdžijev kinnitas, et ta olevat 

pühendatud Kesk-Aasia Päikese ja Kuu vennaskonda, kus kuulis, et selle 

vennaskonna asutajad olevat saabunud iidsetel aegadel Marsilt.
19

 James 

Churchward väidab, et Uiguuri impeeriumis olevat elanud kunagised 

lemuurlased. Hiljem leidis vene arheoloog professor Kozlov Gobi kõrbest 

umbes samast paigast iidsete tehisesemetega hauakambri. Leidude hulgas 

oli ka valitseja ja kuninganna kujutis – vähemalt 18 000 aastat vana, nagu 

uurimisel selgus.
20

 Samuti nähti ristiga läbistatud sõõri embleemi, mille 

keskel asus kreeka tähega μ sarnanev sümbol. Ameerika 

loodusloomuuseumi 1993. aasta ekspeditsioon leidis Gobi kõrbest 

mõistatuslikult ohtrasti dinosaurusefossiile. Kõigest pesapalliväljaku 

suurusel alal kaevati umbes kolme tunniga välja neljakümne kuni 

viiekümne dinosauruse skeletid.
21

 Uurija ja kirjanik Mark Amaru Pinkham 

kirjutas raamatus The Return Of The Serpents Of Wisdom, et kumaraks 

kutsutud maaväliste olendite rass rajas Lemuuria-Mu’s müsteeriumide kooli 

ning laiendas hiljem oma tegevusvälja Mongooliasse, Hiina Gobi kõrbe 

aladele ja Tiibetisse.
22

 Kahtlemata on Tiibet üks kõige tähtsamaid muistsete 

teadmiste varamuid ning ohtrad legendid pajatavad allmaalinnadest ja 

tunnelite süsteemidest, kus “üliinimesed” praegugi elavat. Agartha ja 

Shamballa on neist kõige kuulsamad. Hiina sissetungi Tiibetisse ja selle 

maa okupeerimise põhjustasid eelkõige mainitud asjaolud, mitte aga 

poliitilised ambitsioonid. Iidsete saladuste ja legendide maa Tiibet on 

tänapäevalgi tihedalt seotud illuminaatidega ning see on maosümboli teine 

kodu. Midagi samasugust võib öelda ka Austraalia aborigeenide muistse 

(kunagise Lemuuria) kultuuri kohta, kus oluline roll on Vikerkaaremaol. 

Hiinlased nimetavad Maa energiavõrgustiku jõujooni ehk meridiaane 

draakonijoonteks. On täiesti asjakohane ja mõistetav, et reptiloidid 

kasutasid selle võrgustiku energiat ning ehitasid oma templeid ja rajatisi just 

peamistesse keerisepunktidesse. Iidses hiina draakonkuningate muinasloos 

vihjatakse selgesti kujumuutmisele. See on mainitud veidra loo kõige 

hämmastavam aspekt – kuidas need reptiloidid oskavad muuta oma 

välimust või kuju, olles kord inimesed, kord roomajad. Peagi räägin sellest 

pikemalt. Keegi Liu Ye, kes soovis abielluda “draakonirassi” printsessiga, 

olevat näinud, kuidas keisripalee tema silme ees muutus, õukondlased 

hajusid ning seejärel oma algse kuju tagasi võtsid. Ta nägi väänlevaid 

draakonikehi, laperdavaid tiibu ja draakonisilmi. Legendi järgi olevat Liu 

Ye teisendanud oma maise kuju ning ühinenud draakonirassiga, mis elas 

taevas. Ühtaegu sai temast surematu.
23 
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Mõlema Ameerika maod 

Ka Põhja-, Lõuna- ja Kesk-Ameerika iidsete müütide ja legendide 

kesksete olenditena tegutsevad maojumalused. Maajade raamatud Chilam 

Balaam tunnistavad, et Mehhiko Yucatani poolsaare esimesed asukad olid 

tšanid ehk maoinimesed.
24

 Nad olevat tulnud jumalataolise olendi Itzamna 

juhtimisel üle mere. Ilmselt tuleneb see nimi sõnast itzem, mis tähendab 

sisalikku või reptiili.
25

 Selle jumala püha linn Itzamna on järelikult sisaliku 

paik või iguaani koda.
26

 Itzamna sümbol oli tau-kujuline rist, mida 

vabamüürluses T-vinklina tunti. Ka Kesk-Ameerika kõige tuntum 

maojumalus Quetzalcoatl kandis tau-risti. Nagu kristlaste rist, nii viitab 

seegi seosele illuminaatide sümbolismiga ega oma sugugi vastandlikku 

tähendust, nagu sageli väidetakse. Väljakaevamistel Kesk-Ameerikas 

Texcoco-nimelise paiga lähedal leidis arheoloog William Niven üle 20 000 

kirjatahvli, millel paljud sümbolid on samasugused, nagu James 

Churchward neid Indias Naacali tahvlitel nägi.
27

 Ning Churchwardi tahvlid 

olid seotud Lemuuria-Mu’ga, kust mõlemad mainitud kultuurid pärinevad. 

Itzamna oli Kesk-Ameerika loov jumal, kes hingas inimesesse elu, ning 

tedagi kirjeldati poolenisti inimesena, poolenisti reptiloidina. Selle kultuuri 

peamine jumalus oli aga Sulismadu Quetzalcoatl, kes reisis nagu teisedki 

“lendava laevaga”. Võimalik, et Quetzalcoatl on anunnakide DNA-võluri 

Enki teine nimi. Asteekide müüdid pajatavad, et Quetzalcoatl lõi inimesed 

madunaise Cihuacoatli  abil – sumeri kirjatahvli järgi tegutses anunnakide 

Ninharsag käsikäes Enkiga. 

Kõikjal Kesk-Ameerika iidsetes pühades linnades ilmneb 

maosümbolism ning seal oli paiku, kus inimeste ohverdamine ületas 

kujutlusvõime piiri. Ameerika arheoloog Edward Thompson pühendati 

maajade Sh’Toli vennaskonda ning talle avaldati, et Mehhikos Veracruzis 

oleva muistse sadamalinna Tamoanchani nimi tähendab “paika, kus 

maoinimesed randusid”.
28

 Thompsonile räägiti, et nad saabusid laevadega, 

mis helkisid nagu maonahkade soomused, ning nad kandsid kummalisi 

rüüsid ja nende otsmikul ilutses põimunud madude kujuline embleem.
29

 

Atlantise “madude” teine randumispunkt oli Valum Votan. Hispaania 

kroonikakirjutajate järgi olevat Pacal Votan ja tema kaaskond just seal 

kaldale tulnud. Pacal Votan tähendab “Tema, kes põlvneb madude liinist”.
30

 

Ta asutas Palenque’i linna, millest sai maajade kultuuri süda Yucatanil. 

Palenque on selle geograafilise paikkonna kese, samasugune nagu Giza suur 

püramiid.
31

 Mehhiko Teotihuacani Päikese templi või püramiidi ehitamisel 

on mõõtühikuna kasutatud kuninglikku küünart nagu ka suure püramiidi 

puhul ning selle matemaatikat on tarvis läinud iidsete rajatiste püstitamisel 

üle kogu maailma.
32

 Miks? Sest kõik nende ehitajad pärinesid 

Lemuuria/Atlantise vereliinidest ja kasutasid sealt pärit teadmisi. Kesk-
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Ameerika olmeegid rajasid kogu oma kultuuri selle mao jumaldamisele. 

Väljakaevamistel on avastatud maosarnaseid, mao pea ja draakoni kehaga 

olmeekide kujutisi. 

Kogu Ameerika põliskultuuris leidub ohtralt reptiloidide kujutisi ning 

paljud pärimused pajatavad “taevajumalatest”, kes laskusid maale, et 

sealsete naistega ühtida. Ohios asub ammu unustatud kultuurist pärit 

mõistatuslik ja seletamatu otstarbega maokujuline küngas. Arizona hopi-

indiaanlastel on sulgedega maojumalus Baholinkinga. Hopid räägivad 

Sipapuni-nimelisest allilmast, kust nad pärinevat. Nad pajatavad, et maa all 

elades toitsid neid “sipelgainimesed” ja esivanematest rääkides viitavad nad 

“maovendadele”. Hopide kirjeldatud olendid sarnanevad nendega, kellest 

oleme sumeri pärimustest lugenud. Hopide kõige püham allmaarituaal on 

maotants. Samasugust rituaali toimetavad maajad näiteks Mehhikos 

Yucatani poolsaarel Chichen Itzas. Hopide uskumuse kohaselt on neil 

samad esivanemad nagu Peruu madusid jumaldavatel tšimudel – 

lemuurlastel. Tšimud asutasid Chan-Chani linna, mis tähendab “Madu-

Madu”.
33

 Tšimude “Draakonitempel” on ikka veel alles ning nende 

preestrid sisistavad mao moodi ja skandeerivad oma maojumaluste 

manamiseks “maomantraid”.
34

 On tähendusrikas, et tänapäeva UFO-uurijad 

ja röövitud inimesed peavad hopide ja navahode alasid Arizona ja Utah’ 

osariigis reptiloidide peamise allmaabaasi asukohaks. Eriti mainitakse Four 

Cornersi (“Nelja nurga”) nimelist paika, kus Arizona, Utah’, Colorado ja 

New Mexico piirid ühes punktis kokku jooksevad. Iidne pühendatute 

ühendus, hopide maohõim, väidab end põlvnevat hopi poisist, kes olevat 

maa-aluste käikude kompleksis peituvasse “madude majja” viidud.
35

 Teine 

hopide legend pajatab väga iidsest tunnelite süsteemist Los Angelese all, 

kus umbes viis tuhat aastat tagasi olevat elutsenud “sisalike rass”. Los 

Angelese kaevandusinsener G. Warren Shufelt teatas 1933. aastal, et ta 

olevat selle kompleksi leidnud, kuid need uudiseid vaikiti otsekohe maha. 

Tänapäeval kinnitavad mõned, et seal toimetatavat eriti pahatahtlikke 

vabamüürlaste rituaale. Apatšide kuulus pealik Geronimo pajatas legende 

draakoni- ja maoinimestest, kes söövat lapsi. Ta ütles, et tema hõim olevat 

saanud nime Apache’i-nimelise poisi järgi, kes tappis suure draakoni. 

Kuuldu sarnaneb looga Taavetist, kes võitis Koljati, ja meenutab ka püha 

Jüri, kes hukkas lohemao. Mark Amaru Pinkham tõlgendab raamatus The 

Return Of The Serpents Of Wisdom maosümbolismi õitsele puhkemist kui 

energia ja vaimse pühendumise äratundmist. Olen osaliselt sellega päri, 

ehkki minu arvates on need sümbolid siiski pigem sõnasõnaliselt 

tõlgendatavad. Igatahes teeb ta kogu maailmas levinud maosümbolismi 

uurimisel põhjalikku tööd, kaas arvatud Ameerikas ehk “Amarakas”: 

 

“Kunagiste lemuurlaste ajaraamatukirjutajate järeltulijate, 
Andide vanemate, väitel tunti kogu Ameerika maamassi 
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iidsetel aegadel kui Amarakat – “surematute maad” või 
“tarkade madude maad”. Sõna “Amaraka” tuleneb ketšua-
lemuurlaste väljendist “Amaru”, mis tähendab roomajat või 
madu. (Inkade ketšua keel pärineb Runa Simast, Lemuurias 
kõneldud ürgkeelest, ning lõppsilp “ka” märgib ühtaegu madu 
ja tarkust). Ilmselt Andide vanemate meenutusi kajastav H. P. 
Blavatsky mainib raamatus The Secret Doctrine, et hindu 
puraanades (legendides) mainitud Ameerika on nagade 
[madude]  kuningriik Potala.”

36
 

 

Põlisameeriklased nimetavad Ameerikat oma reptiloididest 

esivanemate järgi Kilpkonnasaareks. Lõuna-Ameerika mõlema inkade 

impeeriumi asutaja oli Manco ehk Manko Kapac (kapac tähendab 

maotarkust või vaimset rikkust). Mõned Andidesse asunud endised 

Lemuuria ja Atlantise rahva riismed rändasid põhja poole ja kujunesid 

põlisameerika hõimudeks praeguste Ühendriikide territooriumil. Arizona 

meskalero apatšid kinnitavad, et nad on tulnud Peruu kaudu Atlandi 

ookeanis uppunud mandrilt.
37

 Seda dokumenteeris Lucille Taylor Hansen 

oma raamatus The Ancient Atlantic (Amherst Press, Amherst, Wisconsin, 

1969).
38

 Meskalero apatšide pealik Asa Delugio rääkis, et apatšide 

esivanemad olid Atlandi ookeanis uppunud kodumaalt (mida ta nimetas 

Paniks ja Vanaks Punaseks maaks) pärit “maod”. Vastuolude tõttu Peruust 

lahkuma sunnituna rändasid nad põhja poole, kus võitlesid Põhja-Ameerika 

kohalike hõimudega. Mehed tapeti, naised aga ühtisid võitjatega, 

kujundades nõnda vereliine, millest sündisid meskalero apatšid. Hansen 

tuvastas, et apatšid on paljuski seotud Põhja-Aafrika rahvastega, kes ennast 

samuti Atlantisest pärinevaks peavad. Meskalero apatšide kroonimistantsu 

ajal katavad kõikide osaliste kehi maalitud maod. Pealik kannab Atlantise 

tulejumala Votani kolmeteistkümne haruga krooni ning teised tähtsamad 

osalised kolmhargiga peakatet. Kolmhark on Atlantise ja Lemuuria sümbol. 

Hansen tegi kindlaks, et Põhja-Aafrika tuareegid, kes samuti ennast 

Atlantisest põlvnevaks peavad, tunnevad samasugust tantsu. Samuti nägi ta 

iidset Egiptusest pärit tehiseset, mis ilmselt kujutas sellesama tantsu osalisi. 

Siuu suguharu usub, et nende esivanemad tulid Peruu kaudu Atlantisest, 

ning nendegi loos on oluline osa madudel või reptiloididel. Siuud 

tähendavad madusid, irokeesid (teise suguharu liikmed) siugusid.
39

 Siuude 

muistsed pärimused kirjeldavad, kuidas nende esivanemad, keda nimetati 

kilpkonnadeks, pärast Atlantise hukkumist Kariibi (Atlantise maoinimeste 

ka-ribide järgi) saartele rändasid
40

 ning enne põhja poole liikumist Lõuna-

Ameerikasse suundusid. Nende järgi hakati “kilpkonnainimesi” hiljem 

lakootadeks ja siuudeks ehk “madudeks” nimetama. Seda lugu 

sümboliseerib ilmselt Ohios paiknev mõistatuslik Maoküngas, kus on 

kujutatud madu juhtiv kilpkonn. Algne rajatis oli hiiglasuur, kattis 14 aakri 
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suuruse ala ja kerkis 100 jala kõrgusele. Lakootade, siuude ja Peruu 

põlisrahvaste keeltes leidub ühiseid sõnu. Siuude pealik Langev Täht ütles 

Peruus viibides: 

 

“See on meie alguse kodu, kuhu me jõudsime Vanalt Punaselt 
maalt, enne kui see merepõhja vajus, sest see paik on sama 
vana kui tulejumala draakonimaa.”

41
 

 

Loomulikult oli see Atlantis. Teised põlisameerika hõimud (paljudes 

nende nimedes kõlab rõhutatult hääldatav täheühend is) kinnitavad, et 

nemad põlvnevat atlantidest või lemuurlastest, kes põgenesid uppunud 

maadelt otse Põhja-Ameerikasse. Ühendriikide olulise illuminaatide 

keskuse Oklahoma nimetus tähendab “Punase maa päikeseinimesi”.
42

 

Lucille Taylor Hansen kogus põlisameerika legende, milles pajatatakse, et 

mõned hõimud on saabunud Atlantisest sealse Votani koja viimaseks 

preesterkuningaks peetud Votan III printsist pojapoja juhtimisel. Hanseni 

väitel kirjutas too Atlantise kuninglikust vereliinist põlvnev pojapoeg 

raamatu Proof That I Am A Serpent, mis ringles põlisameeriklaste hulgas 

kuni eurooplaste sissetungini ning kadus siis. Prints Votani saabumist 

Põhja-Ameerikasse tähistati igal aastal tänupühaks nimetatud 

kombetalitusega, mille sellele mandrile saabunud eurooplased hiljem omaks 

võtsid ning mis praegugi on Ühendriikide kõige suurejoonelisem pidustus.
43

 

Illuminaatide rituaalide ja inimeste mõistuse endale allutamise kavade 

võtmetähtsusega paik on Põhja-Californias asuv Shasta mägi, mida ühtaegu 

teatakse kui paljude sinna enne ja pärast kataklüsmi asunud “madude” ja 

lemuurlaste legendide keskset kohta. Nagu kõik varem Atlantisest ja 

Lemuuriast pärit inimesed, nii rajasid nemadki agaralt pöörisepunktidesse 

ehitisi. Põhja-Ameerikasse tehti umbes 40 000 kivisõõri, püramiidi ja 

küngast.
44

 Küngaste tipus läideti sageli lõõmavaid lõkkeid, millel ei lastud 

kunagi kustuda. Need olid Suure vaimu või Mao tule sümbolid ja 

tähendasid Atlantise “Tulemao” jätkuvat kummardamist.
45

 Tänapäeva 

illuminaatide kõige tuntum sümbol on leek või läidetud tõrvik. Seda 

nimetatakse igaveseks tuleks – ja just samamoodi öeldi selle kohta 

muistsetel aegadel. Põlisameerika hõimud asutasid salaühinguid ehk 

maoklanne, näiteks Siuhõimu või Tormilinnuhõimu. Tormilind on Hiina 

vihmadraakoni vaste. Usuti, et paljud nende tähtsamatest pühendatutest on 

inimkuju võtnud maod, sümboolselt tähtsamate vereliinide kandjad. 

Kirjanik Mark Amaru Pinkham kirjutas neist klannidest nõnda: 

 

“Usuti, et neil on elava mao surmatoov jõud ning ühtaegu 
nende vastumeelsete olendite heidutav loomulaad ja välimus. 
Oma ohtliku võimu osutamiseks ehivad madudeks 
pühendatud oma keha sageli maonahkade ja maokujuliste 
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tätoveeringutega ning riputavad endale maohambaid kaela. 
Samuti kogusid nad oma võlupauna maomürki ja/või 
relvastasid enda maokujutisega ehitud kõristiga, mis tekitas 
raputamisel rünnakuks valmistuva mao kurjakuulutavat sisinat. 
Need madudeks pühendatud  inimesed käitusid salatsevalt 
nagu varjatult liikuv reptiil ning mõned arendasid koguni endas 
kalduvuse otsida varjulisi eraldatud asupaiku või harrastada 
öist eluviisi.”

46
  

 

Neisse klannidesse pühendamisel kaeti inimesed elavate madudega, kes 

neid sageli hammustasid. Mõnikord lõigati neilt kombetalituse ajal sõrm või 

muu kehaliige ja söödeti see maole (hirmus mõeldagi!) Mul läksid isegi 

silmad märjaks. Nende maoklannide peamine jumalus on Suur sarvikmadu. 

Aafrika maod 

Suulude ametlik ajaloolane Credo Mutwa on maalinud nende 

reptiloidide muistsete ja tänapäevaste kirjelduste järgi pilte (vt pilditahvlid) 

ning kirjeldanud sügavat aukartust äratava geneetilise hierarhia 

mitmesuguseid tasandeid. Kõige madalam tase on sõdurid ehk vaene neetud 

jalavägi, nagu me Suurbritannias räägime. Neid juhivad “kuninglikud” 

ülikud, kel on sarved ja saba, ning kõige kõrgemal asuvad valge 

albiinotaolise nahaga olendid, kes pole üldse rohekad või pruunid nagu 

teised. Tunnistajad, samuti röövitud inimesed on näinud neid 

albiinoreptiloide ning samasuguseid kirjeldusi leidub ka muistsetes 

tekstides. Aafrikas tuntakse reptiloide chitauride ehk “Mao lastena” või 

“Püütoni lastena”. See sobib hästi Kesk-Ameerikast tuntud määratlusega 

“Mao rahvas”. Ka Aafrikas teatakse ohtralt maorassi legende. Anunnakide, 

annetotide, nagade, draviidide ja paljude teiste asemel võib lugeda lihtsalt 

chitauri. Eri nimetused, sama rahvas. 

Credo Mutwa räägib video The Reptilian Agenda esimeses jaos tunde 

chitauride taustast ja ajaloost ning selgitab nende kujumuutmist ja sedagi, 

kuidas chitauri vereliinid võivad esineda kas humanoidses või reptiloidses 

vormis. Ta kirjeldab, kuidas kunagi ümbritses Maad veeauru kiht 

(“taevalaotus”), mille kataklüsm hävitas. Veeaur kaitses planeeti kalgi 

päikesekiirguse eest ning kogu Maa oli niiske, soe ja püsiva temperatuuriga. 

See oli tavatu külluse ja määratute metsade paik. Just nõnda 

iseloomustatakse kuldajastut – Lemuuria “Eedeni aeda”. Aga Credo Mutwa 

rääkis sedagi, et hiljem, kui chitaurid oli taevalaotuse hävitanud (piiblis 

sümboliseerib seda 40 päeva ja 40 ööd kallanud paduvihm), muutus kogu 

kliima, sest päikesekiired kõrvetasid kunagised haljad ja külluslikud alad, 



Ptk 7    Draakonit teenimas: Minevik 

 149 

ka Egiptuse, ning siis tekkisid kõrbed. Teadlased tunnistavad tõepoolest, et 

praegu Sahara kõrbe võimuses olev Egiptus oli kord taimeküllane ja 

meeldiv maa. See seletab ka sfinksil olevaid vee-erosiooni tunnuseid. Edasi 

selgitas Credo, et inimeste jagamiseks ja valitsemiseks pillutasid chitaurid 

nad üle Maa laiali ja andsid neile erinevad keeled, et nad ei saaks omavahel 

suhelda. Sedagi teatakse kogu maailmas ja mitte ainult vana testamendi 

Paabeli torni loo järgi. Sinna näpati see palju iidsematest allikatest. Hopid 

kinnitavad, et pärast seda, kui nad olid “ämbliknaise” käsul maapinnale 

tulnud, saabus nende juurde “pilalind”, kes keeled segi ajas, nii et hõimud 

hakkasid kõik isemoodi rääkima. Oma eluajal allmaateadmistesse 

pühendatud Credo ütles talle usaldatud informatsiooni korrates, et chitauri 

reptiloidid ristusid kõikide rassidega, et luua reptiloidide ja imetajate 

hübriide, mille kaudu nad valitsesid. Ta kinnitas, et Aafrika kultuuris 

peetakse iga inimese genealoogiat väga oluliseks ning et musta Aafrika 

“kuninglikud” vereliinid põlvnevat samadest “jumalatest” nagu valgete 

inimeste ja kõikide teistegi omad üle kogu maailma. Veelgi enam, ta 

selgitas, et need mustad kuninglikud vereliinid, milles on korda läinud 

selgusele jõuda, näivad olevat enamasti eraldunud pärilikest 

võimukandjatest, kuningatest ja kuningannadest, nagu seda ka valgete maal 

täheldatakse. Selle asemel on tõustud määratud või valitud 

võimupositsioonidele, näiteks valitsuse liikmeteks, pankuriteks, ärimeesteks 

ja juhtpoliitikuteks. Tänu musta Aafrika genealoogia tundmisele teab ta, et 

pärast valgetelt eurooplastelt “iseseisvuse” saamist võimule tulnud mustad 

presidendid põlvnevad samadest kuninglikest vereliinidest nagu musta 

Aafrika kuningad ja kuningannad. Näitena tõi ta Zimbabwe presidendi 

Robert Mugabe – tollesama Robert Mugabe, kelle illuminaadid Henry 

Kissinger ja lord Carrington võimule manipuleerisid, nagu seda on trükises 

And The Truth Shall Set You Free dokumenteeritud. Mugabe tõi ühtviisi 

mustadele ja valgetele vaesuse, nälja ja kaose riigis, mis võiks olla üks 

rikkamaid Aafrikas. Ühtaegu tegi ta endast miljardäri, “võites” võltsitud 

valimised ja omandades inimeste vara. Nagu oleme juba kuulnud, kinnitab 

Aafrikas Malis elutsev dogonite suguharu, et neid olevat külastanud 

Siiriuselt pärit maavälised olendid. Dogonid pärinevad ilmselt kreeklastest, 

kes omakorda väidavad põlvnemist argonautidest. Kõigepealt asusid 

dogonid Liibüasse, kust nad rändasid kaugemale lõunasse, Malisse, ja 

segunesid negriididega. 

Hallid on reptiloidid 

Credo toetab paljude UFO-uurijate arvamust, et niinimetatud hallid ehk 

kõige rohkem teadaolevad maavälised olendid on reptiloidide teenrid. Ent 
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tema läheb veelgi kaugemale. Ta kinnitab, et nad ongi reptiloidid. Maailma 

valitsemine ja juhtimine on keskendunud Euroopasse ja Põhja-Ameerikasse 

ning liigagi pikka aega on see ka UFO-de uurimisel nõnda olnud. Seetõttu 

ei pööra paljud teadlased tähelepanu Aafrika, Lõuna-Ameerika ja Põlis-

Austraalia määratutelt aladelt pärit jahmatavale informatsioonile. Sellal kui 

nemad vaidlevad, kas 1947. aastal New Mexico osariigis Roswellis ikka 

nähti “halle tulnukaid” või mitte, on musta Aafrika hõimud leidnud 

võsastikest samasuguseid halle juba sadu aastaid kuni tänapäevani välja. 

Mustad aafriklased nimetavad neid mantindanedeks (“piinajateks”). Credo 

kinnitab, et kuskil surnud hallid viiakse valitsusagentuuride käsul kiiresti 

minema, kui just hukkunute lendtaldrikuga saabunud “sõbrad” ette ei jõua. 

Aga mõnikord juhtub sedagi, et hoopis hõimud leiavad surnud halle ja 

võtavad need oma valdusse, kusjuures ta olevat ka nende lahkamist ja 

uurimist pealt näinud. Video The Reptilian Agenda esimeses osa kirjeldab 

Credo, kuidas talle kord midagi selgitamata halli süüa pakuti ning 

missugusel üllataval viisil, meeldivalt ja ebameeldivalt, see tema mõistust ja 

keha mõjutas. Ma ei hakka teie avastamisrõõmu häirima, juhuks kui soovite 

ise mainitud videot vaadata, sest ta räägib kõigest sellest tõepoolest köitvalt. 

Ta kinnitas, et nood hallid polegi hallid ja neil ei ole suuri musti silmi, nagu 

see paistab olevat. Credo teatas, et hall “nahk” olevat tegelikult mingi 

kummaline kehakate, mida on erakordselt raske lõigata. Credo sõnutsi läheb 

selle läbistamiseks vaja üliteravaks ihutud uut kirvest. Kui pealiskest on 

lõpuks lõhestatud, siis tuleb selle varjust nähtavale roosakas soomuseline 

reptiloid, olend, mille pupillid on vertikaalsed nagu roomajatel. Aafriklased 

kutsuvad neid kestast väljakooritud olendeid “roosakesteks”. Nad 

kinnitavad, et suured mustad silmad pole üldsegi silmad, vaid väga 

keerulise konstruktsiooniga prillid, mis kaitsevad hallide silmi 

päikesekiirguse eest. Mingil põhjusel reptiloididest hallid ja vähemalt mõni 

roomajaliik ei talu või ei soovi kogeda otsest päikesevalgust, mistõttu nad 

peavad kas kandma kaitseülikondi ja prille või väljas liikuma ainult öösiti. 

Tean, et see kõik on tõsiselt mõeldud, kuid sellegipoolest kerkib oletatavale 

veidrusele mõteldes muie näole. Ühed tulnukad käivad ringi, hall ülikond 

seljas ja suured mustad prillid ees, teised aga sarnanevad vendade Mariode 

või võludraakon Puffiga. Näpistage mind. Uurija Alan Walton on öelnud, et 

hallide kirjelduse kohaselt on neil reptiloidi, amfiboidi või koguni sauruse 

geneetiline baas, lisaks soomuseline nahk ja ujunahkadega varustatud 

küünisetaolised sõrmed. Tema kinnitusel olevat inimesed näinud suurtes 

viltustes mustades silmades, mida paljudel juhtudel peetakse mingiks 

biomehaaniliseks katteks, roomajate vertikaalseid pupille. Samuti väitis ta, 

et nende DNA-s peitub midagi putukatele omast. Ka Frans Kamp puudutas 

reptiloidide uuringus sedasama päikesevalgusest hoidumise tõika: 
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“Reptiloidid on intuitiivsed või paranormaalsed olendid. Nad 
elavad Päikese tõttu maa all. Päikesekiirgus pärsib seratoniini 
sünteesi, kuna aga seratoniin on ajuripatsi ja käbinäärme 
hädavajalik stimulaator, et moodustuks melatoniin, siis on neil 
targem jääda pinnase varju. Melatoniin on eluks hädavajalik. 
Mida rohkem melatoniini, seda rohkem elu. Mida 
intuitiivsem/paranormaalsem on olend, seda rohkem 
melatoniini valmistatakse.”

47
 

Draco = Dracula 

Sellest vist pärinebki osa Dracula loo sümbolismist. Mainitud raamatu 

kirjutas iirlane Bram Stoker ja see avaldati 1897. aastal. Pärast aastaid 

kestnud arvutute vampiirilegendide uurimist pidi Stoker ilmselt asja 

tundma. Nagu History telekanali tõsielufilm Stokerist kinnitab, pole olemas 

ainsatki maailmaosa ega ajalooperioodi, kust ei pärineks müüte ja legende 

vampiiridest, kes toituvad teiste inimeste energiast ja verest. Võrrelge selle 

loo põhielemente seni loetuga. Selle mehe nimi on Dracula (Draco ehk 

Lohe tähtkuju peetakse kuninglike reptiloidide vereliinide koduks). Teda 

kutsutakse krahv Draculaks (see viitab, et inimestest kuningad ja 

aristokraadid on Draco vereliine edasi kandnud). Dracula on vampiir (mis 

sümboliseerib Draco reptiloidide vajadust juua inimverd ja toituda inimeste 

energiast): Dracula muudab oma kuju, kaob ning ilmub seejärel taas (see 

viitab reptiloididest kujumuutjatele, kellest ma peagi räägin). Ta ei talu 

otsest päikesevalgust (täpselt nõnda, nagu Credo ja teised reptiloididest ja 

hallidest räägivad). Ta saabub läbi akende (need sümboliseerivad 

dimensioonidevahelisi portaale, mille kaudu reptiloidolendid sisenevad 

meie maailma). Paljud kuulsad kirjanikud ja kunstnikud olid pühendatud 

või visad uurijad, kes levitasid selle loo elemente kunsti ja “väljamõeldiste” 

kaudu. Stokeri tegelaskuju lähtub peamiselt Draculaks või Vlad 

Teibasseajajaks nimetatud isikust, kes valitses viieteistkümnendal sajandil 

Valahhias praeguses Rumeenias (Rom = reptiloidi vereliin) Musta mere 

lähedal. Just see piirkond, mida kunagi kutsuti Transilvaaniaks, on kõige 

kuulsamate vampiirilegendide sünnikoht, ning Saksamaalt läbi Rumeenia 

Musta merre voolava Doonau org on paik, mis vereliinide ajaloos väga 

sageli esile kerkib. Vlad Teibasseajaja ehk Dracula hukkas kümneid 

tuhandeid inimesi, kellest paljud surid teibas. Ta võis istuda söögiajaks 

keset laipade metsa, kastes leiba hukatute verre. Ilmselt kutsus ta sageli 

õhtusöögikülalisi. Tavaliselt laskis ta ohvri mõlemad jalad hobuse külge 

siduda, kes surmamõistetu teritatud vaia otsa vedas. Teiba ots oli tavaliselt 

õliga võitud, kusjuures see jäeti üsna nüriks, sest ta ei tahtnud, et ohver šoki 
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tagajärjel liiga kiiresti sureks. Imikuid aeti sageli läbi ema rinna löödud 

teibasse. Ürikutest on teada, et piinatavad rippusid mõnikord vaia otsas, pea 

alaspidi. Surm teibas oli aeglane ja piinarikas. Ohvrid vaevlesid mõnikord 

tunde või päevi. Dracula laskis teibaid paigutada mitmesugustes 

geomeetrilistes mustrites, kusjuures kõige tavalisem oli kontsentrilistest  

sõõridest koosnev ring. Vaia kõrgus osutas ohvri seisundit ja see viitas 

selgesti rituaalist painatud reptiloidi mõttelaadile. Roiskuvad korjused jäeti 

sageli kuudeks nõnda vedelema. Ürikust on teada, et kord pöördus Türgi 

armee ehmunult tagasi, näinud Doonau kallastel tuhandeid teibas 

kõdunevaid surnukehi. 1461. aastal nõrkes Konstantinoopoli vallutaja 

Mohammed II, keda ei saanud kuidagi pirtsakaks pidada, kui ta nägi 

Dracula pealinna Tirgoviste lähedal 20 000 ohvrit teibas mädanemas. 

Sõjakas sultan jättis Dracula-vastase sõjaretke juhtimise alluvate hooleks ja 

läks ise tagasi Konstantinoopolisse. Kümme tuhat inimest  aeti vaia otsa 

Transilvaanias Sibiu linnas, kus Dracula oli kunagi elanud. 1459. aasta 

pärtlipäeval laskis Dracula Transilvaanias Brasovi linnas teibasse ajada 

kaupmehi ja teisi isikuid, kokku 30 000 inimest. Üks selle aja tuntumaid 

puulõikeid kujutab Draculat pidutsevat Brasovi lähedal keset kohutava 

koormaga teibametsa, kusjuures sealsamas raiub timukas teisigi ohvreid 

tükkideks. Teibasseajamine oli Dracula lemmikvõte, kuid mingil juhul 

polnud see tema ainus jube hukkamisviis. Selle ilmselt rängalt vaimuhaige 

mehe kasutatud piinade loetellu kuulusid naelte tagumine koljusse, jäsemete 

maharaiumine, pimedaks torkamine, kägistamine, põletamine, nina ja 

kõrvade lõikamine, suguelundite (eriti naiste puhul) vigastamine, 

skalpeerimine, nülgimine, kaitsetult ilma või metsloomade meelevalda 

jätmine ja elusana keetmine. Keegi ei olnud Dracula eest kaitstud. Tema 

ohvritena hukkus naisi ja lapsi, talupoegi ja kõrgeid maaisandaid, teiste 

riikide saadikuid ja kaupmehi. 

Vlad Teibasseajaja isa oli Vlad Dracul, kelle Püha Rooma keiser 1431. 

aastal iidsesse draakoni ordusse pühendas. Selle embleem oli ristile 

klammerdunud laotatud tiibadega draakon. Kõikide selle ordu liikmete vapil 

seisis draakon ja nende hüüdnimi oli Dracul (saatan või draakon). Poeg 

Vlad kirjutas oma nime Draculea, Draculya või “Saatana poeg”, millest 

hiljem sai Dracula, see tähendab “poeg, kelle isale kuulus draakoni ordu”. 

Täiesti sobiv nimi. Sedasama draakoniordut edendab tänapäeval Briti “püha 

Graali” autor Sir Laurence Gardner. Muide, kuninganna Mary ehk Mary of 

Teck, kuningas George VI ema ning seega praeguse valitsejanna Elizabeth 

II vanaema, põlvnes “Dracula” õest. Nii et kõik kandub perekonnas edasi. 
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Briti ja Euroopa maod 

Suurbritannias ja mujal Euroopas on draakoni ja reptiloidjumalate lood 

samuti laialt levinud. Mainigem mõnda paika Briti saartel, kust on teada 

draakonite või madude legende: Avebury, Bamburgh, Baslow, Betws-y-

Coed, Bishop Auckland, Brent Pelham, Bretforton, Brinsop, Bromfield, 

Bures, Burley, Castle Neroche, Cawthorne, Chipping Norton, Crowcombe, 

Dartford, Deerhurst, Dinas Emrys, Dronley, Dunstanburgh, Durham, 

Gunnerton, Henham, Highclere, Horsham, Hughenden, Hutton Rudby, 

Kellington, Ker Moor, Kilve, Kingston, Lewannick, Linton, Llandeilo 

Graban, Llyn Cynwch, London, Longwitton, Ludham, Lyminster, 

Middlewich, Mordiford, Norton Fitzwarren, Norwich, Nunnington, Oxford, 

Penmynydd, Penshaw, Renwick, Saffron Walden, Saint Leonards Forest, 

Shervage Wood, Slingsby, Sockburn, Tanfield, Trull, Uffington, Wells, 

Westbury, Wharncliffe, Wherwell, Wiveliscombe, Wormbridge, 

Wormingford, Wormhill ja Wormshill. (Worm või wirm tähendab tiivutut 

draakonit.) Kõiki Briti saarte draakoni- ja maolegende läbivad sarnased 

teemad.
48

  

Enne veeuputust olid Briti saared Atlantise/Lemuuria koloonia ning 

vereliinid tulid sinna tagasi foiniiklaste, egiptlaste ja teiste nimede all, kui 

Sumeri impeerium hakkas avarduma oma endise emamaa keskuste poole. 

Atlantise/Lemuuria teadmiste kandjaid Britanniasse ja Euroopa teistesse 

osadesse kutsuti naddredideks või adderiteks. Just nõnda nimetati Walesis 

madu.
49

 Paremini tuntakse neid druiididena; see gaeli sõna tähendab Iirimaa 

tarka, võlurit või madu ning neid kutsuti maopreestriteks. Ühes iiri 

manuskriptis kinnitatakse, et druiidide salakunsti meistrid põlvnevad tuatha 

de danaanist  – maojumalanna Dana rahvast.
50

 Ilmselt nimetati tuatha de 

danaani ka sumaireks. Need olid endised Atlantise asukad, kes rändasid 

Väike-Aasiasse (Türgisse) ja hargnesid sealt Euroopasse. Just nemad 

hakkasid nimetama Britanniat Albioniks muistse danaani preestri Danause 

vanima tütre Albina järgi.
51

 Sõna “danaan” sarnaneb Kaananiga ning need 

mõlemad pärinevad ühest ja samast maailmaosast. Minu meelest leiab 

kinnitust oletus, et danaanid ja kaananlased on ühe ja sama rahva kaks eri 

nime. Just üks nende hulgast (Brutus) juhtis danaanide/troojalaste 

väljarändamist Briti saartele ja asutas Caer Troia ehk Uue Trooja – 

tänapäeva Londoni. Legend pajatab, et pärast seda, kui danaanid olid Väike-

Aasia kreeka mileeslastelt lüüa saanud, pidid danaanid lahkuma maapinnalt 

maa-alusesse kuningriiki, kuhu pääseb Iirimaa õõnsatelt küngastelt.
52

 

Räägiti, et danaanid olevat olnud hiiglaslike sõjameeste rass, kes Maa 

sisemuses elatud sugupõlvede jooksul väiksemaks muutus. Samamoodi 

räägiti Iirimaal firbolgide, formorialaste ja nemedialaste kohta, kes said 

samuti lüüa ja tõrjuti maa alla, kus nemadki pisemaks jäid. Maa alla 
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sunnitud ja seal kasvus kängu jäänud hiiglaste lugusid teatakse kogu 

maailmas ning nagu danaane, nii kirjeldatakse neidki sageli kui põhjamaise 

väljanägemisega inimesi. Teise levinud pärimuse järgi olevat need inimesed 

röövinud maapealseid asukaid ja nendega ristunud. Michael Mott rõhutab 

oma raamatus Caverns, Cauldrons, And Concealed Creatures sõna “tuatha” 

sarnasust Egiptuse allilma Tuatiga, mille kaudu vaaraod olevat enda arvates 

surematusse rännanud. 

Räägiti, et druiidid olevat ka pärast maa alla tõrjumist oma danaani 

teadmisi maapealses ilmas rakendanud. Druiidide püramiidi tipus kõrgus 

ülemdruiid. Nad elutsesid saartel, sest veega ümbritsetud maismaa on 

iseäranis vägev energiakeskus, mille võimsus kasvab määratuks, kui see 

juhtub paiknema energiavõrgustiku peamistes pöörisepunktides. 

Ülemdruiidid elutsesid Iiri meres Mani saarel (seal asus muistne danaani 

salaõpetuse kool), Põhja-Walesi rannikul Anglesey saarel ja Inglismaa 

lõunarannikul Wighti ehk Draakoni saarel, nagu seda kutsuti, ning kus 

minagi olen nüüdseks juba ligi kakskümmend aastat elanud.
53

 Uurija Mark 

Amaru Pinkhami arvates võis Wighti saar olla (ja küllap ongi) meie 

planeedi põhjavõrgustiku pöörisepunkt. Pole siis midagi imestada, et siin on 

paljude tähtsate illuminaatidega seotud satanism nii ulatuslikult levinud. 

Stonehenge, Avebury, Glastonbury Tor, Bath ja Iona olid kord tähtsad 

druiidide keskused. Glastonbury Tor (mägi või küngas) asus Avaloni saarel 

ning Avalon tähendab surematute saart. Samasugune nimi on paljudel 

säärastel “maokeskustel”. Šotimaa ranniku lähedal asuvat Iona saart 

nimetati varem Innis nan Druidhneah’ks ehk Druiidide saareks. 

Ülemdruiide kujutati seitsme maomunaga rinnal.
54

 Ka jumalanna Artemise 

(Dana, Diana) kujutise rindadel on munad. Kas Iirimaalt maod välja 

kihutatud püha Patricku legend viitab druiidide või adderite võrgustiku 

hävitamisele? Kui nii, siis püüti toimunut avalikkuse eest varjata, kuid 

salaühingutes jäi see teadmine ringlema. 

Egiptuse maod 

Samasugusest maosümbolismist räägitakse maal, millega on seotud 

paljud tänapäeva illuminaatide sümbolid ja koodid, nimelt Egiptuses. Suur 

Amoni ehk Amen Ra tempel asus Teeba, praeguse Karnaki vägevas 

pöörisepunktis (just Amonist ehk Amenist pärineb kristlastele nii hästi 

tuntud sõna “aamen”!). Teeba/Karnaki all peitub maokatakombidena tuntud 

tunnelite võrgustik. Tänu Sumeri impeeriumi rändavatele egiptlastele (või 

põhjamaalastele, kes jõudsid Sumeri valdustesse) on meil Carnac ka 

Prantsusmaal Bretagne’is (Baratis). Kunagi seisis seal kümme tuhat kivi, 

mis moodustasid seitse miili pikkuse mao kujutise. Carnac tähendab 
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maoküngast.
55

 Püramiiditekstidena tuntud vanade egiptlaste kirjade järgi 

olevat madu olnud ühtaegu maa-alune ja taevane olend. Ka Egiptuses on 

levinud lendmadude legende, nagu kunagisest Sumeri impeeriumi tähtsast 

kolooniast võibki arvata, ning taas sümboliseerisid need surematust. 

Kujutistel kandsid lendmaod kuningaid taevalaotuse tähtkujus asuvasse 

surematuse riiki. Taevase aspisrästiku maosümbolit kandis ka Egiptuse 

kuningate peaehe ning kroonimisel kasutati lisaks kõigele muule ka 

krokodillirasva. Muistse Egiptuse kuulsat Aleksandria linna nimetati 

Maopoja (Aleksander Suure) linnaks ning seal kummardati maojumal 

Serapist. Teda nimetati Pühaks maoks või Tulimaoks ning just sellest 

tulenebki piibli “seerav”. Niisiis on maod seotud YHVH ehk Yahweh’ 

(Jehoovaga). Aleksandria Serapeumi templit peeti üheks antiikmaailma 

seitsmest imest nagu ka selles linnas olnud neljasaja jala kõrgust Pharose 

tuletorni, mida kroonis illuminaatide tähtsaim sümbol, läidetud igavese tule 

tõrvik. Templis kujutas Serapist krokodillil seisev kogukas raidkuju, käes 

sau, mille ümber oli keerdunud madu. Saua kroonisid lõvi-, koera- ja 

hundipea ning kõik need on maokultuse klassikalised sümbolid.
56

 Egiptuse 

kuningannat, ka Kleopatrat, tunti Niiluse maona ning jumalannat osutav 

uraeuse hieroglüüf oli madu.
57

 Hilisemad gnostikutest kristlased valisid 

Jumala salanimeks Uraeus!
58

 Rohketes gnostilistes pärimustes samastatakse 

madu Jeesusega.
59

  

Nagu paljudes teistes kultuurides, nii peeti maojumalusi ka egiptuse 

varasemates ürikutes kas täielikult või osaliselt heatahtlikuks. Seda võiski 

oodata mis tahes inimrassist, milles arvestati kõiki hoiakuid. Ent saabus aeg, 

mil senine suhtumine muutus järsult, ja eriti selgesti ilmnes see Egiptuses. 

Äkki muutus kõik senine hea halvaks. Varasemas Vanas ja Keskmises riigis 

(mis hävis umbes aastal 1640 eKr) peeti maost sügavalt lugu. Ent pärast 

Uue riigi sündimist muutus kõik. Iseäranis alates kaheksateistkümnendast 

dünastiast (aastast 1546 eKr) sai madudest vihkamise sihtmärk ning hakati 

toimetama nende väljakihutamise rituaale. See pööre Egiptuse maokultuses 

sündis sadu aastaid kestnud kaoses pärast Keskmise riigi langemist.
60

 Ning 

need olid kaheksateistkümnenda dünastia kuningad, kes kihutasid Egiptuse 

anastanud hüksoslased minema ja valitsesid kuni aastani 1550 eKr. 

Hüksoslased (“võõra maa vürstid”) hävitasid pärast võimuhaaramist kõik 

vana religiooni jumalakummardamise paigad ning R. A. Boulay kirjutab 

raamatus Flying Serpents And Dragons, et heebrealased tundsid hüksoslasi 

amalekkidena, kes kuulusid reptiloidist Nefilimi järglaste refalaste hulka.
61

 

Apop oli Egiptuse esimene hüksoslasest valitseja ning just nõnda hakati 

nimetama madu, kui sissetungijad Egiptuses kurja kuulsuse omandasid. 

Madu oli Apep või Apop (kreeklastel Apophis) ning just Apopist sai nende 

maoinimeste sümbol, kes anastasid iisraeli rahva väljarändamise ajal 

Palestiina, samuti Egiptuse. Egiptuses Apopi hävitamiseks toimetatud 

rituaalid sarnanesid väga nendega, millega Aasias püüti nagadest jagu 
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saada. Minu meeles kuulusid hüksoslased reptiloidide vereliini ning 

mängisid olulist rolli imbumises Egiptuse salaõpetuse koolidesse. Umbes 

aasta 2000 eKr paiku moodustasid Mendese preestrid Egiptuses draakoni 

vereliinide kaitsmiseks, arendamiseks ja teenimiseks kuningliku draakoni 

õukonna, millest nüüdseks on saanud ülim kuninglik draakoni õukond ja 

ordu. Isegi neli tuhat aastat pärast asutamist on see ikka veel teovõimeline 

ning Inglismaal juhib seda Sir Laurence Gardner. Ei maksa unustada, et just 

see organisatsioon kinkis Dracula perekonnale selle kõige lugupeetavama 

tiitli. 

Ilmselt levis kogu antiikmaailmas külluses maojumalustest, nende 

kuninglikest hübriididest ja sageli grotesksest tegevusest arvutult legende ja 

pärimusi. Räägiti ka millestki väga iseäralikust – nende võimest muuta oma 

kuju lausa teie silme ees. Nad suudavad välimust teisendada. 
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Igaüks, kes püüab ennast Tõe ja Teadmise kohtumõistjana ülistada, langeb 

jumalate naeru läbi. 

Einstein 

 

Pärimused, kuidas reptiloidid inimkonda valitsevad, ei piirdu ainult 

antiikmaailmaga, mida me peagi selgesti näeme. Illuminaatide ulatusliku 

mõistuse alistamise programmi ohver Cathy O’Brien kirjutas reptiloididega 

kogetust raamatus Trance-Formation Of America (Reality Marketing, Las 

Vegas, 1995). Olen Cathy loo oma varasemates raamatutes põhjalikult 

avanud ja räägin ka praegustest mõistuse alistamise programmidest. 

Arusaadavalt uskus Cathy, et tema reptiloidikogemusi USA kõige 

tähtsamate isikutega põhjustas tema mõistuse mõjutamine. Ent peagi 

esitatavate tõendite alusel taipate, et tema nähtu ja kuuldu polnud üldsegi 

illusioon, nagu ta ise arvas. Ta kirjeldas, kuidas paljud USA juhtpoliitikud, 

kellega ta mõjutatud mõistuse seisundis suhtles, võtsid tema silme alla 

reptiloidi kuju ja muutusid seejärel tagasi inimesteks. Nende hulka kuulus 

anunnaki/merovingide vereliinist pärit president Bushi isa George Bush. Isa 

George teatas Cathyle, et nad kuuluvad maailma alistanud maavälisesse 

rassi, kuid keegi ei tea seda, sest nad sarnanevad inimestega. Cathy kirjeldas 

teistki olulist kogemust, mis tal oli president Miguel de la Madridiga, kes 

valitses Mehhikot Bushi Valges Majas viibimise ajal. Cathy O’Brien 

kirjutas raamatus Trance-Formation Of America: 

 

De La Madrid pajatas mulle iguaani legendi ja rääkis, et 
sisalikutaolised tulnukad olid alistanud maajad. Maajade 
püramiidid, nende arenenud astronoomiavahendid, aga ka 
neitsite ohverdamine – kõik see pärines sisalikukujulistelt 
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tulnukatelt. Ta rääkis mulle, et tulnukad ristusid maajadega 
eesmärgiga luua eluvorm, milles nad saaksid eksisteerida, 
ning muutsid tänu kameeleonivõimetele alatasa oma kuju 
iguaanist inimeseks ja vastupidi, kusjuures see täiuslik vahend 
aitas neil maailma kõige kuulsamate inimeste kuju võtta. De la 
Madrid kinnitas, et tema vereliinis oli olnud maajade ja 
tulnukate hübriide, mistõttu temagi võis ennast soovi korral 
iguaaniks muuta. De la Madrid kinkis Bushile ühe oma 
pühendamisel tehtud hologrammi. Sellel nähtuv 
sisalikusarnane keel ja silmad jätsid mulje, nagu oleks ta 
iguaaniks muutumas.

1
   

 

Meenutagem, et maajade pärimuste kohaselt olid Mehhiko Yucatani 

poolsaare esimesed asukad tšanid ehk maoinimesed. Neid juhtis jumal 

Itzamna, kelle nimi pärineb ilmselt sõnast “itzem”, mis tähendab sisalikku 

või roomajat. Seega on püha Itzamna linn sisaliku ase või iguaani koda. 

Cathy O’Brien tegi juhtunust mõjuka kokkuvõtte. Hologramme ja illusioone 

ta ei maininud. Tegelikult ei näinudki ta reptiloidi hologrammi, vaid 

niinimetatud kujumuutmist. Nende olendite inimlik väljanägemine on 

holograafiline kest. Kujumuutmine on aga võime võtta endale teistsugune 

füüsiline kuju, olles soovi kohaselt kord inimene, kord reptiloid. Rhodose 

saarel elutsenud muistne danaani  pühendatute ja võlurite vennaskond, keda 

kutsuti telhiinideks, oskas kreeka ajaloolase Diodorose sõnutsi endale mis 

tahes väljanägemise võtta.
2
 Kujumuutmine on esoteerilistest võluritest ja 

salateadmistesse pühendatutest pajatavate lugude tavaline teema. Sajad 

kõikvõimalike elukutsete esindajad üle kogu maailma on rääkinud mulle, 

kuidas tuntud ja vähem tuntud inimesed on muutunud nende silme all 

reptiloidiks ja seejärel tagasi võtnud oma harjumuspärase kuju. George 

Bush (isa Bush) on nimi, mis säärastes mälestustes kõige sagedamini 

kordub. Reptiloidide kujumuutustest on juba aastatuhandeid räägitud. 

Näiteks, Induse oru hindu kultuuris usutakse, et nende maojumalused nagad 

oskavad oma kuju muuta. Huvi pakub James Churchwardi tõestus, et Kesk-

Ameerika maajad ja Aasia nagad olid tollesama kunagise Lemuuria rahvad. 

Videofilmid The Reptilian Agenda pakuvad informatsiooni ja näitavad, 

mida suulu šamaan Credo Mutwa on kuju muutvatest reptiloididest teada 

saanud.
3
 Sumeri ja Babüloni “maomeri” ja “kalajumalad” olevat samuti 

osanud oma kuju muuta ning inimeste moodi välja näha alati, kui nad seda 

soovisid. Veel üks kujumuutjate versioon on niinimetatud “mehed mustas”, 

kes tunnistajate sõnutsi teadmata kust välja ilmuvad ja seejärel kaovad. Ka 

Jekyli ja Hyde’i loos on tegemist iseloomuliku kujumuutmisega. 
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Varjude lapsed 

Usutavasti Mehhikost kuskilt maajade templi alt väljakaevatud iidsed 

kirjatahvlid räägivad reptiloididest ja nende kujumuutmise võimest. Need 

tekstid sobivad tähelepanuväärselt hästi tänapäeval kogetu ja teada saaduga. 

Neid nimetatakse Thothi (egiptlaste jumaluse) smaragdtahvliteks. Usutakse, 

et tekstid pärinevad 36 000 aasta tagusest ajast ning et need kirjutas 

Atlantise preesterkuningas Thoth, kes olevat Egiptuses koloonia rajanud. 

Edasi pajatatakse, et Egiptuse püramiidipreestrid olevat viinud kirjatahvlid 

Lõuna-Ameerikasse, kus need lõpuks Mehhikos Yucatani poolsaarel 

maajade päikesejumala templi alla peideti. Nende tekstide tõlkija, kes 

nimetab ennast Dorealiks (Maurice Doreal), teatas, et just tema olevat need 

taasavastanud ning tõlkimise 1925. aastal lõpule viinud. Aga ta ütles, et 

alles palju hiljem olevat tal lubatud osa neist avaldada. Kogu mainitud loo 

ja kirjatahvlite sisu leiate veebisaidist: http:/fcrystalinks.com/emerald.html. 

On olemas ka raamat The Emerald Tablets Of’Thoth-The-Atlantean (Source 

Books, Nashville, Tennessee). Ent teil ei tarvitsegi kõiki selle juhtumi 

üksikasju õigeks pidada, sest mõistate niigi, kui hästi nende kirjatahvlite 

sisu sobib sellega, mis on praeguseks avastatud. Esitame allpool mainitud 

tahvlitelt pärit katkendeid ja võrdleme neid arutatavate seikadega. 

 

Ma räägin muistsest Atlantisest, räägin Varjude kuningriigi 
päevist, räägin varjude laste tulekust. Kaugest sügavikust 
kutsus nad välja Maa inimese tarkus, kutsus selleks, et 
omandada suur võim. 

 

Kauges minevikus, siis kui Atlantist polnud veel olemaski, 
elasid pimedusse süvenenud mehed, kes musta maagia abil 
kutsusid meie alt suurest sügavusest olendeid. Nad tulid 
sellesse suletud ajajärku, nad olid vormitud, pärit 
teistsugustest vibratsioonidest, eksisteerisid nõnda, et Maa 
inimeste lapsed neid ei näinud. Ainult vere abil saavad nad 
endale kuju, ainult inimese kaudu võivad nad ilmas elada. 

 

Kaugetel aegadel allutasid Isandad nad endale, kihutasid alla 
paika, kust nad olid tulnud. Aga mõned jäid siiski maha, 
peitusid inimeste eest varjatud avarustesse ja kohtadesse. 
Nad elavad Atlantises nagu varjud, kuid ilmuvad mõnikord 
inimeste sekka. Ja alati, kui pakuti verd, tulid nad kohale, et 
inimeste hulgas elada. 
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Nad liikusid inimeste kujul meie hulgas, kuid ainult pealtnäha 
olid nad inimesed. Kui hiilgus neilt kisti, siis olid nad 
maopäised, aga inimeste hulgas jätsid nad inimestele 
omasuguste mulje. Nad hiilisid nõukogudesse, olles pealtnäha 
nagu inimesed. Nad tapsid oma kunsti kasutades kuningriikide 
valitsejaid, võtsid endale nende kuju ja võimutsesid inimeste 
üle. Neid saab avastada ainult võluväe abil, ainult kaudsel 
viisil saab nende nägu näha. Nad on tulnud varjude 
kuningriigist, et hävitada inimene ja valitseda tema asemel. 

 

Aga olgu teile teada, et Isandad olid vägeva võluvõimega, nad 
oskasid mao koonult loori kergitada ja tema tuldud paika 
tagasi saata. Nad tulid inimeste juurde ja õpetasid neile 
saladust, Sõna, mida ainult inimene suudab lausuda, ning siis 
kergitati kiiresti madu varjav loor ja ta aeti inimeste hulgast 
minema. 

 

Ent olge valvsad, sest madu elab ikka veel ajuti selle maailma 
avatud paigas. Nad liiguvad märkamatult paikades, kus on 
korraldatud riitusi; ja taas, kui aeg kord mööda on läinud, 
võtavad nad endale inimese kuju. 

 

Neid võib kutsuda isand, kes tunneb valget või musta, aga 
ainult valge jaksab neid valitseda ja köita neid nende lihalikul 
kujul. 

 

Ära otsi varjude riiki, sest kuri ilmub kindlasti nähtavale, sest 
ainult valguse valitseja jaksab alistada hirmuvarju. 

 

Pea meeles, oo, mu vend, et hirm on ränk takistus; ole kogu 
oma säras isand ja siis kaob vari peagi. Võta kuulda mu 
tarkust ja käi selle järgi, VALGUSE hääl on selge; otsi varju 
orgu ja alles siis ilmub valgus nähtavale. 

 

Selles katkendis, pärinegu see kust tahes, on kirjas Maa sadade 

tuhandete aastate elulugu, ning see näitab, kust pärinevad tänapäeval 

maailma valitsevad jõud. Juhtpoliitikud, mõjukad pangandus- ja 

äritegelased, meediamogulid ning väejuhid on endale inimkuju võtnud 

anunnakimaod. Ma tean, et seda on raske õigeks pidada ning enamasti 

karjuvad inimesed “Rumalus!”, sest kuuldu on tavapärase reaalsusega järsus 

vastuolus. Aga see on tõsi. Ja kui te nüüd taandute, siis kaotate rohkesti 

tõendeid, mis ma tõe näitamiseks esitan. Mainitud kirjatahvlites öeldut 
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kinnitavad nüüdiskogemused ja illuminaatide hulgast pärit informatsioon, 

mis kiiresti levib. Mõned näited: 

 

Nad tulid sellesse suletud ajajärku; nad olid vormitud, pärit 
teistsugustest vibratsioonidest, eksisteerisid nõnda, et Maa 
inimeste lapsed neid ei näinud. 

 

Nagu minu uurimuse käigus on selgunud, valitsevad maailma olendid, 

kes võtavad endale reptiloidide või muu kuju, mis eksisteerib teises 

dimensioonis või tsüklis. Meie elame kolmandas dimensioonis ehk 

tiheduses, nende tegutsevad neljandas, mille sagedus jääb väljapoole 

meeleelundite praegust ulatust. Võime tunnetada neljandat dimensiooni 

võngetena enda ümber, kuid ei näe seda, enne kui oleme häälestanud oma 

psüühilise nägemise, mis võib ühendada meie teadvuse teiste 

võnketasanditega. Just seda püüavad selgeltnägijad või mõttesuunajad teha 

ning õiged neist (keda on vähe) oskavad pöörata oma sisemist 

“raadionuppu” teistele sagedustele. Maorassi, kellelt ma praegu kattevarju 

rebin, peakorter paikneb neljadimensioonilise sagedusvahemiku alumises 

osas, mis vibreerib meie omaga väga lähedastel sagedustel. See peitub päris 

meie meelte piirialal. Seda võiks nimetada paralleeluniversumiks või 

paralleel-Maaks, mille peeglit küll näeme, kuid mis võngub eri kiirusega. 

Kassid näevad neljandat dimensiooni ja just sellepärast reageerivad nad 

sellele, mis meie meelest toimub tühjas ruumis. Sedasama võib öelda laste 

kohta, enne kui ignorantne maailm on nende psüühika lukustanud. Planeedi 

meie vibratsioonitasandiga manipuleerimiseks ja selles tegutsemiseks 

vajavad need neljanda dimensiooni reptiloidid kolmedimensioonilist 

inimkuju. Nad peavad looma endale otsekui geneetilise skafandri, kuhu 

võiks pugeda ja ennast selles varjata. 

Nagu president de la Madrid Cathy O’Brienile ütles, loodi selleks 

vereliinid, mis sulatasid reptiloidide DNA inimese omaga. Nende 

vereliinidel on geneetiline, seega vibratsiooniline ühtesobivus, mis seob 

neljanda dimensiooni reptiloidid nende kolmedimensioonilise inimkehaga. 

Teisiti öeldes, nõnda vallutavad nad neid kehi palju kergemini ja märksa 

tõhusamalt kui teisi inimese geneetilisi vooge, milles puudub too kindel 

DNA kombinatsioon. Just selle geneetilise struktuuri säilitamiseks on 

illuminaatide vereliinid alati teistega ristunud ja teevad seda jätkuvalt. See 

tähendab, et juhul, kui neil õnnestub need vereliinid võimupositsioonidele 

manipuleerida, seavad nad võimule tegelikult iseenda, kontrollides neid 

kehi madalamast neljandast dimensioonist. Just seetõttu on võimalik jälgida 

tänapäeva maailmajõu kõige mõjukamate esindajate genealoogiat tagasi 

kuni kuninglike vereliinideni – anunnaki hübriidideni –, mis valitsesid juba 
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Sumeris, Egiptuses ja nii edasi. Iidne Eenoki raamat, mis pajatab aegadest 

enne Atlantise lõplikku kataklüsmi, kinnitab, et Nefilimi verest sündinud on 

oma esivanemate vaimu (reptiloidide valdus madalamast neljandast 

dimensioonist) tõttu määratud teisi ahistama, rõhuma, hävitama, ründama, 

lahinguid pidama  ning Maale hukatust tooma. Nefilimid on oma 

põhiolemuse tõttu seotud inimeste ohverdamise ja vere joomisega – nagu 

illuminaadid seda tänapäevalgi teevad. Eenoki raamat kirjeldab inimsoost 

naisega sigitatud Nefilimi võsu käitumist: 

 

Ja nad jäid käima peale ja tõid ilmale hiiglasi… kes sõid ära 
kõik, mis inimestel oli. Ja kui inimesed ei jaksanud enam neid 
toita, siis pöördusid hiiglased nende vastu ja õgisid inimkonna. 
Ja nad hakkasid patustama lindude ja metselajate, roomajate 
ja kalade vastu ning kugistasid üksteise liha ja jõid verd. Maa 
tõusis lindpriide vastu. 

 

Ja nõnda on see praegugi. 

Verejoojad  

“Ainult vere abil saavad nad endale kuju, ainult inimeste kaudu 
võivad nad ilmas elada.” 

 

Asjasse pühendatud on mulle rääkinud, et reptiloidid peavad jooma 

inimeste (imetajate) verd, sest ainult nõnda jääb nende inimkuju püsima 

ning reptiloidi DNA-kood ei reeda nende tõelist olemust. Nefilimi tekstides 

leidub samuti viiteid verejoomisele, nagu oleme juba maininud. Kõik see 

selgitab, miks need vereliinid on alates iidsest maailmast kuni tänapäevani 

alati osalenud inimeste ohverdamise ja verejoomise rituaalides, millest ka 

raamatus The Biggest Secret lähemalt räägin. Sellesse vereliini kuuluvad 

näiteks George Bush, Al Gore, Bill Clinton, Henry Kissinger, Rockefellerid, 

Rothschildid, Suurbritannia peaministrid (Ted Heath) ja Briti kuninglik 

perekond. Jah, see on tõepoolest nõnda, nende hulgas on ka kuninganna ja 

kuninganna ema. Ma olen juba aastaid kirjutanud iidsetest satanistlikest 

rituaalidest, mida Ühendriikide eliit Bohemian Grove’i nimelises paigas 

korraldab. See 2700 aakri suurune eraldatud ja hoolsasti valvatud 

sekvoiamets asub Põhja-Californias. Paljud on seda kuuldes lihtsalt 

naernud, aga parajasti siis, kui ma seda raamatut alustasin, õnnestus 

ameerika ajakirjanikul, tõsielufilmide loojal ja raadio saatejuhil Alex Jonesil 
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nende rituaali ajal Grove’i hiilida, üll samasugune kapuutsiga rüü nagu 

teistelgi asjaosalistel. Ta tegi videosalvestise, mis kinnitab, et kõik see, mida 

mina ja paljud teised on Bohemian Grove’ist rääkinud, vastab tegelikkusele. 

Tema veebisait on www.infowars.com.  

Minevikus ja praegugi on Bohemian Grove’is käinud George Bush, 

George W. Bush, Al Gore, Ronald Reagan, Richard Nixon, Jimmy Carter, 

Gerald Ford, Dwight D. Eisenhower, Lyndon Johnson, Herbert Hoover, 

Teddy Roosevelt, Dan Quayle, Robert Kennedy (JFK vend), Joseph 

Kennedy (JFK isa), Earl  Warren (JFK mõrva “uurinud” Warreni komisjoni 

juht), David Rockefeller, Laurance Rockefeller, Nelson Rockefeller, Henry 

Kissinger, Mihhail Gorbatšov (Nõukogude Liitu ja Läänt kontrollis alati 

seesama jõud), ameerika kirjastaja ja illuminaatide tähtis funktsionäär 

William F. Buckley, Ronald Reagani aegne riigisekretär George Shultz, 

Ühendriikide kuulsaim telekommentaator Walter Cronkite, Ühendriikide 

ajalehemagnaat William Randolph Hearst, Rupert Murdochi impeeriumiga 

tihedalt seotud briti meediategelane Andrew Knight, Edward Teller 

(“vesinikupommi isa”), plutooniumi avastanud Glenn Seaborg, helilooja 

Burt Bacharach, laulja Bing Crosby, Briti MI6 operatiivtöötaja Bob Hope, 

McDonald’si kiirtoiduimpeeriumi tugi Ray Kroc, kirjanik Mark Twain ning 

illuminaatide loodusrinde Sierra klubi asutaja John Muir.
4
 Olen maininud 

ainult väheseid ning kõiki neid seob reptiloidide vereliin või ustavus 

illuminaatidele. Kennedyd on tähtsaim vereliini perekond Ühendriikides. 

Keegi ei pääse, kui illuminaatide tegevuskava nõuab mingeid aktsioone. 

Paljud mõistusekontrollist toibunud orjad on mulle rääkinud, kui julmalt 

senaator Edward Kennedy neid seksuaalselt ahistas, ning üks endine 

illuminaadist mõistusekontrollija, tõepoolest kontrollija ise, rääkis mulle: 

“Senaator [Edward] Kennedy ja kogu Kennedyte perekond olid sellega 

seotud. Ma tean, et nad on meie riigi poliitilised pühakujud, kuid nad on 

selles silmini sees.” Phillip Eugene de Rothschild väidab, et ta olevat üks 

sadadest tuhandetest Rothschildide abieluvälistest järglastest. Ta rõhutab, et 

illuminaatide kõige tähtsamad funktsionäärid elavad sageli pealtnäha 

tavalist elu, dikteerides sellegipoolest tegevuskava ja osaledes inimeste 

ohverdamise rituaalides. Selles olin ka mina ise pärast illuminaatidest 

asjaosalistega vestlemist selgusele jõudnud. Ent tema sõnutsi on paljud 

avalikkusele hästi tuntud isikud illuminaatide-satanistide püramiidis väga 

kõrgel kohal ning ta kinnitas, et rituaalidel, kus tema osales, oli prints Philip 

kõige tähtsam tegelane. 

 

“Mäletan, et rituaalides osalesid Rockefellerid ja Bushid, kuid 
mitte kunagi juhtidena. Pean neid ikka salajõu lakeideks, mitte 
tegelikeks võimukandjateks. Peale Alan Greenspani [USA 
Föderaalse Reservpanga direktor] oli enamus neist isikutest 

http://www.infowars.com/
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lihtsalt salajõu sõltlased, kes ihaldasid eelkõige 
majandusvõimu ja prestiiži. Mäletan, et Greenspan oli 
vapustavalt vägeva vaimse salajõu kandja, kes allutas Bushid 
ja nooremad Rockefellerid ainuüksi pilguga endale. CIA 
endine direktor Casey (nagu suurem osa CIA juhte viimase 
neljakümne aasta jooksul), Kissinger ja Warren Christopher 
[USA endine riigisekretär] osalesid mitterituaalsetel 
kogenemistel ning puhuti ka mõningatel salatoimingutel, kuid 
alati tagareas. 

 

Rituaalidel oli tähtis koht [Euroopa kuninglikes perekondades], 
kellest kõige mõjukamana olgu mainitud prints Philip. Nagu 
suurem osa tänapäeva Euroopa monarhiast, põlvneb temagi 
Karl Suure, Merovingide ja Aenease vereliinist. Aga ta on selle 
praegune pea. Olen kindel, et tema emapoolsed kromosoomid 
peituvad nüüdses “antikristuses” Nephilimis. Prints Philip… on 
reptiloidide, nagu teie neid nimetate, tähtsaim bioloogiline 
järglane. Vahetult temast madalamal on minu perekonnaliini 
[Rothschildide] mehed, otsekui ministrite nõukogu, mis peab 
logistika ja operatsioonide korraldamise eest hoolitsema. 
Hollandi ja Hispaania praegused monarhid ning mõned vana 
Austria ülikud [Habsburgid] on selles salavõimu ja 
vandenõude võrgus järgmised.”

5
  

 

Raamatus The Biggest Secret on prints Philipi ja Windsorite taust 

põhjalikult avatud. Ülejäänud informatsioon pärineb illuminaatide 

mõistusekontrolli programmide ohvritelt. Ühte neist programmidest 

arendatakse New Yorgis Long Islandil Montauk Pointis, millest on 

korduvalt kirjutatud. Reptiloidid ja nende vereliinid kasutavad oma 

tegevuskava elluviimisel kontrollitava mõistusega orje, nagu ma olen teistes 

raamatutes põhjalikult selgitanud. Nad on loonud ülemaailmse 

programmeeritud inimeste armee, kes täidavad saadud käske, osalevad 

rituaalides ja teevad midagi pärimata või arutamata kõik, mida nõutakse. 

Mõned on vähemalt osa oma mõistusest tagasi saanud, mõju alt pääsenud 

ning mäletavad, mis on nendega juhtunud. Viimasel aastakümnel on nad 

jõulisemalt häält tõstnud, ehkki enamasti keeldub ajakirjandus nendega 

juhtunut avaldamast. Üks mõistusekontrolli ohver rääkis mulle, kuidas ta 

nägi Montaukis inimese ohverdamise tseremooniaid, millel osales ka tuntud 

ameerika kirjastaja ja Bohemian Grove’i liige William F. Buckley, kes juhib 

NATO peakorteris Belgias toimetatavat erilise tähtsusega mõistuse 

kontrollimise operatsiooni Janus.. Arizona Wilderi sõnutsi olevat temal 

Buckleyga samasuguseid kogemusi. Ühe Montauki orjastatud mõistusega 
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inimese teatel olevat ta neis projektides osaledes teada saanud, kuidas 

reptiloidid kuju muudavad. Ta ütles, et on olemas DNA lukustatud ja avatud 

jadasid. Avatud koodid ilmnevad füüsiliste karakteristikutena, lukustatud 

koodid mitte. Tema väitel on reptiloidhübriididel võime lukustada teatud 

geneetilisi kodeeringuid ja avada teisi. Sel juhul sõna otseses mõttes 

teisenevat rakustruktuur imetaja omast reptiloidseks. “Niisiis ei kao 

inimkuju kuhugi,” ütles ta mulle. “See lihtsalt nihkub, muutub reptiloidi 

omaks, sest jadad on avatud. Ja seejuures oskavad nad ka endise kuju tagasi 

võtta.” Ehkki teie mõistus võib selle õigekstunnistamise vastu tõrkuda, on 

DNA-koodidest räägitu üldiselt korrektne. Kas teadsite, et tänapäevalgi on 

inimesi, kes sünnivad sabaga? Jah, see on tõepoolest nõnda, nimelt sel 

lihtsal põhjusel, et neis inimestes on avanenud meie reptiloidimineviku 

koodid, mis pidanuksid keha sellel evolutsioonietapil suletuks ning 

uinuvasse seisundisse jääma. Lapseks kujunev inimloode läbib enne lõpliku 

kuju saamist palju peamisi evolutsioonietappe, sealhulgas ka 

mitteprimaatidest imetajate, roomajate ja kalade omad. Ühel etapil on lootel 

lõpused, seejärel sarnaneb see linnu-, lamba- ja sealootega, kuni 

kaheksandal nädalal algab tema enda evolutsioonitee. Kui juhtub avanema 

väär kood, sünnib laps näiteks sabajätkega, nagu tänapäeval öeldakse. 

Enamasti eemaldavad arstid selle otsekohe, kuid neis maailma paikades, kus 

ravi pole kättesaadav, elavad säärased inimesed kogu elu sabaga. Teil 

tarvitseb ainult kompida oma lülisamba alaosa, et leida koht, kust saba 

võiks alata, ehkki tänapäeval juhtub seda harva, sest DNA geneetiline joonis 

on tolle kunagise avatud koodi nüüd enamasti sulgenud. Kõnealune 

mõistusekontrolli ohver lihtsalt nendib, et DNA-d inimestest palju 

sügavamalt mõistvad ja oma sihte täpselt teadvad olendid on suutelised 

mainitud protsessi hetkeliselt tüürima. 

Samuti ütles ta, et reptiloidid vajavad imetajate koodide avatuks 

jätmiseks ja inimkuju säilitamiseks imetajate hormoonitaset, sest nende 

põhiseisund on reptiloidne ja imetajate koodid sulguksid, kui nood olendid 

ei saaks sageli inimverd. Ühtaegu vajavad nad adrenaliini, mida erakordse 

hirmu ajal suurel hulgal vereringesse paisatakse. Niisiis antakse 

hukatavatele ette teada, et neid ootab ohvrialtar, ning toimetatav rituaal 

süvendab hirmu kuni surmahetkeni. Seetõttu saavad reptiloidid adrenaliinist 

küllastatud verd juua. Arizona Wilder jagab oma kohutavate kogemuste 

põhjal samasugust informatsiooni. Ta kinnitab, et olevat korraldanud 

Ameerika eliidi ja Briti kuningliku perekonna jaoks ohverdamisrituaale 

näiteks Šotimaal Balmorali lossis, nagu on raamatus The Biggest Secret ja 

videos Revelations of a Mother Goddess kirjeldatud. Arizona lisas, et kõige 

rohkem ihaldavad reptiloidid blondide ja siniste silmadega inimeste verd, 

sest see aitavat kõige tõhusamalt inimkuju säilitada. Temagi nagu peaaegu 

kõik mõistusekontrollile allutatud eliitohvrid on blond ja siniste silmadega. 
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Pärast vaimsest ja füüsilisest orjusest pääsemist värvis ta juuksed. Just 

blondid ja sinisilmsed inimesed on need, keda illuminaadid kõige 

sagedamini ohverdamiseks välja valivad. Ka punapead paistavad neile 

olulised olevat ning üle kõige ihaldatakse murdeikka alles jõudmata laste ja 

suguelu alustamata neidude verd. See on seotud nende vere puhtuse ja laste 

energiaga ning muutustega, mis inimese energiaväljas puberteediikka 

jõudmisel või seksuaalsuhetesse astumisel aset leiavad. Nimelt seetõttu 

ohverdavad illuminaadid kõige sagedamini lapsi ja noori naisi ning just 

sellest tulenevad kogu ajaloo jooksul jumalatele ohverdatud noorte neitsite 

lood. 

Teadlased on avastanud mitmeid kujumuutmise fenomeni aspekte. 

Näiteks, polümeergeelid on tähelepanuväärsed kuju muutvad materjalid. 

Happelisuse või temperatuuri nõrkade muutuste tagajärjel võivad nende 

väljanägemine ja maht ootamatult teiseneda. Erinev happelisus ja 

temperatuur tähendavad lihtsalt teistsugust võnkeseisundit. Just muutuv 

vibratsioon on võti. Geelimolekulide vahelised jõud on isemoodi 

lakkamatus vägikaikaveos hapras tasakaalus ning mõnikord võidab üks 

seisund, mõnikord teine, sõltuvalt välisstiimulitest. Jaapanlane Hiroaki 

Misawa ja tema kolleegid Tokushima ülikoolist fokuseerisid laserikiire 

polümeergeelist silindri keskmesse ning märkasid, et sammas tõmbus 

otsekohe keskelt kokku, muutudes hantlisuguseks. Laseri väljalülitamisel 

võttis sammas sedamaid endise kuju tagasi. Nagu reptiloidide 

kujumuutmine, nii on ka geelide transformatsioon täielikult pöörduv.
6
 

Arizona kinnitas, et ta olevat näinud Briti kuningliku perekonna 

liikmeid, Windsoreid, palju kordi reptiloidideks muutuvat. Printsess Diana 

usaldusalune Christine Fitzgerald ütles mulle, et Windsorid soovisid 

ristumist blondi ja siniste silmadega Diana geenidega, sest nende DNA 

kippus juba liiga reptiloidseks muutuma ega oleks suutnud enam kuigi palju 

generatsioone inimkuju säilitada. Vaadake ise, kuivõrd prints William 

erineb teistest, sest ta sai osa ema põhjarassi DNA-st. Christine Fitzgerald 

teatas, et omavahelisel suhtlemisel olevat Diana Windsoreid roomajateks ja 

sisalikeks nimetanud ning täie tõsidusega kinnitanud: “Nemad pole 

inimesed.”
7
 Just reptiloidide vereliinid ja nende võrgustik korraldas 

printsessi rituaalmõrva muistses kombetalituste paigas, kus reptiloididest 

Merovingid olid jumalanna Dianat kummardanud. Säärane võitmatu 

verejanu aitab ehk selgitada kogu maailmas täheldatud mõistatuslikke 

loomade vigastamisi, kus ohvrid on verest tühjaks jooksnud, ning Puerto 

Ricos Chupacabras, Mehhikos, Floridas ja Vaikse ookeani looderannikul 

märgatud vereimejad sarnanevad kirjelduse järgi reptiloididega. Paljude 

teadete kohaselt on vereimemise puhanguid ilmnenud just siis, kui nendes 

paikades nähti UFO-sid. Oletatavate inimeste muutumist reptiloidideks saab 

selgitada ka sellega, et vaatleja psüühika häälestub neljanda mõõtme 
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tasandile, mistõttu ta näeb kolmemõõtmelise keha varjus peituvat reptiloidi, 

või siis muudab neljanda mõõtme reptiloid pisut oma võnkeseisundit, 

sisenedes nõnda viivuks meile füüsiliselt tajutavasse sagedusvahemikku. 

Räägin sellest lähemalt edaspidi. Inimverest toitumine ei ole nende 

vampiiride ainus soov. Reptiloidid toituvad ka inimese emotsionaalsest 

energiast. Mida rohkem meis hirmu ja selle kõikide esinemisvormidega 

manipuleerimise kaudu emotsioone tekitatakse, seda rohkem energiat nad 

meist ammutavad ja meie vastu ära kasutavad. Uurija Alan Walton, kes 

kirjutab pseudonüümi Branton all, on arutlenud samadel teemadel. 

 

Peale osa draakonlaste territoriaalse valdamise instinkti, mis 
ajendab neid nende “koduplaneeti” (Maad) tagasi vallutama, 
juhib reptiloidide kõige hirmsamaid alaliike veelgi 
kurjakuulutavam motiiv. Need vampiirlikud olendid püüavad 
toituda inimese emotsionaalsest energiast ja elu süvajõust, et 
omandada energiat, mida nad ilmselt vajavad meie maailma ja 
ühtaegu meie dimensiooni imbumiseks. Nad on geneetiliselt 
süvendanud endas sõjakamaid instinkte, seegi vähene, mis 
võis neid vaimse küljega köita, on täielikult elimineeritud, ning 
neid ajendab ainult nende kollektiivne kiskjavaist, mis tunneb 
ilmselt ainult üht eesmärki: vallutada, omandada, ära õgida! 
Kõike seda on kinnitanud paljud röövitud, eriti viimastel 
aastatel.

8
 

Hääletu sissetung 

Naaskem smaragdtahvlite juurde. 

 

Nad liikusid inimeste kujul meie hulgas, kuid ainult pealtnäha 
olid nad inimesed. Kui hiilgus neilt kisti, siis olid nad 
maopäised, aga inimeste hulgas jätsid nad inimestele 
omasuguste mulje. Nad hiilisid nõukogudesse, olles pealtnäha 
nagu inimesed. Nad tapsid oma kunsti kasutades kuningriikide 
valitsejaid, võtsid endale nende kuju ja võimutsesid inimese 
üle. Neid saab avastada ainult võluväe abil, ainult kaudsel 
viisil saab nende nägu näha. Nad on tulnud varjude 
kuningriigist, et hävitada inimene ja valitseda tema asemel. 
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Loetu on imepäraselt täpne kokkuvõte juhtunust ja sellestki, mis praegu 

toimub. Nagu Atlantises, nii ka tänapäeval. Illuminaadid (anunnakid) 

manipuleerivad oma vereliinid võimupositsioonidele – nõukogudesse – ja 

hõivavad endale kehi. Meie nimetame seda anastamiseks. Illuminaatide 

kontrolli all olevate salaühingute, näiteks vabamüürlaste, Malta rüütlite, 

templirüütlite ja teistegi toimetatud rituaalid on selleks üks võimalik viis. 

Inimesi, kes teadmatult hõivavad vereliini keha, kutsutakse salaühingu 

võrku, kus osaletakse “pühendamise” kombetalituses, millest suurem osa ei 

taipa midagi. Mainitud rituaalid, eriti keerukamad, peavad tekitama 

võnkekeskkonna, kus neljanda dimensiooni reptiloidid saavad keha hõivata. 

Üha kõrgematele astmetele tõusev pühendatu kogeb veelgi mõjukamaid 

mustade jõudude suunatud rituaale, mis annavad neljanda dimensiooni 

olendile üha suurema jõu inimeste mõtete ja tundeprotsesside üle, kui 

reptiloid ta täielikult endale alistab. Just nõnda, nagu kirjatahvlil öeldud: 

“Nad tapsid oma kunsti kasutades kuningriikide valitsejaid, võtsid endale 

nende kuju ja võimutsesid inimeste üle.” Just nendest inimestest saavad 

presidendid, peaministrid, panga- ja ärimagnaadid, meediaomanikud ning 

teised, kes juhivad anunnakide tegevuskava täitmist ja kontrollivad seda, 

ehkki kõige vägevamad reptiloidid on need, kes lava tagant dikteerivad: 

“Nad on tulnud Varjude kuningriigist [madalamast neljandast 

dimensioonist], et hävitada inimene ja valitseda tema asemel.” Täpselt 

nõnda. 

Varjatud maod 

Neid saab avastada ainult võluväe abil, ainult kaudsel viisil 
saab nende nägu näha… Aga olgu teile teada, et Isandad olid 
vägeva võluvõimega, nad oskasid mao koonult loori kergitada 
ja tema tuldud paika tagasi saata. Nad tuli inimeste juurde ja 
õpetasid neile saladust, Sõna, mida ainult inimene suudab 
lausuda, ning siis kergitati kiirelt madu varjav loor ja ta aeti 
inimeste hulgast minema. 

 

Olen paljudest allikatest teada saanud, et “mao koonult loori 

kergitamine” tähendab sobivat võnkesagedust, mis reedab petliku 

inimvormi illusiooni ja paljastab reptiloidi tõelise olemuse. See tähendab 

võnkeid, mis ei lase nende inimkoode avatuks jätta. Samal teemal on loodud 

režissöör John Carpenteri film They Live. Tema kui filmilooja karjääri 

teades on ilmselge, et see mees tunneb asja. They Live,
9
 mida ma öeldu 

selgemaks ettekujutamiseks soojalt soovitan, pajatab maavälisest rassist, kes 
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ennast inimkujuliseks maskeerununa vallutab meie planeedi. Nad valitsevad 

täpselt samal viisil nagu illuminaadid salaühingute ja mõistuse mõjutamise 

kaudu. Lõpuks avastavad filmikangelased pettuse, tunginud võngete 

kiirgamiskeskusse, mis levitab illusiooni, nagu oleksid võimukandjad 

inimesed. Otsekohe kui võnkumised lakkavad, saavad president ning teised 

võimutüüri hoidvad ja mõjuvõimsad isikud oma õige välimuse tagasi ning 

inimesed näevad, kes neid tegelikult valitsevad. They Live on saadaval 

minu veebisaidi raamatutoe kaudu. Kui leiame õige võnkesageduse, siis 

juhtuks meie praeguste võimukandjatega samamoodi. Ja kui see kord aset 

leiab, siis tahaksin olla Windsorite juures, palun. 

 

Ära otsi varjude riiki, sest kuri ilmub kindlasti nähtavale, sest 
ainult valguse valitseja jaksab alistada hirmuvarju… Pea 
meeles, oo, mu vend, et hirm on ränk takistus; ole kogu oma 
säras isand ja siis kaob vari peagi. Võta kuulda mu tarkust ja 
käi selle järgi, VALGUSE hääl on selge, otsi varju orgu ja alles 
siis ilmub valgus nähtavale. 

 

Need, kes üleloomulikuks peetavaga vusserdavad, avavad ennast 

madalamast neljandast dimensioonist lähtuvale manipuleerimisele. Selles 

dimensioonis paikneb palju vääriti mõjutatud ja pahatahtlikke olendeid ning 

just sealt pärinevad deemonite ja kurjade vaimude legendid ning 

muinasjutud. Tegelikult seatakse okultism teenimatult halba valgusse. See 

sõna tähendab lihtsalt varjatut ning üht ja sama teadmist võib kasutada kas 

hea või kurja tegemiseks. Taas peitub võti võngetes. Kui te rakendate 

salateadmist armastusega oma südames ja positiivsetel eesmärkidel, siis teie 

võnked ei vaibu ja te leiate ühenduse selle teadvusetasandiga. Kui aga 

kasutada seda mõistmatult (nagu need, kes spiritismiseanssidel ouija-

tahvlitega mängivad või halba soovivad), siis seote end sellega ühendatud 

vibratsioonidiapasooniga – madalama neljanda dimensiooniga. Oluline on 

ka kirjatahvlitel rõhutatud soovitus elada hirmuta. Nagu ma olen oma 

raamatutes, videosalvestistes ja kõnelustes juba palju aastaid väitnud, 

valitsetakse maailma hirmuga. Hirm, mida teised meist arvavad, surmahirm, 

üksindusehirm, vaesusehirm, hirm perekonna ja laste pärast, sõjahirm. See 

nimekiri on lõputu. Hirmutunne resoneerib alama neljanda dimensiooni 

sagedusega, mistõttu hirmust haaratuna alistume palju kergemini selle 

dimensiooni olenditele, kes püüavad meid mõjutada ja endale allutada. 

Niisiis kujundavad illuminaadid lakkamatult olukordi, struktuure ja 

sündmusi, ka sõdu, et inimesed oleksid paljude hirmude meelevallas. Ja kui 

meis süveneb hirm, siis saavad selle energiat omandada samal sagedusel 

resoneerivad neljanda dimensiooni olendid, kes kasutavad säärast kasvavat 



Ptk 8    Kujumuutjad 

 172 

jõudu taas meie vastu eesmärgiga meid veelgi kindlamalt endale allutada. 

Hirm seob meid nendega ja annab neile energiat. 

 

Kaugetel aegadel allutasid Isandad nad endale, kihutasid alla 
paika, kust nad olid tulnud. Aga mõned jäid siiski maha, 
peitusid inimeste eest varjatud avarustesse ja kohtadesse. 
Nad elavad Atlantises nagu varjud, kuid ilmuvad mõnikord 
inimeste sekka. Ja alati, kui pakuti verd, tulid nad kohale, et 
inimeste hulgas elada. 

 

… Kaugest sügavikust kutsus nad välja Maa inimese tarkus, 
kutsus selleks, et omandada suur võim. 

 

Mõned uurijad arvavad, et see reptiloidide fraktsioon kihutati Maalt 

minema juba kauges minevikus, kui suleti dimensioonidevahelised 

portaalid, mille kaudu nad pääsesid väga kergesti siinsesse tihedusse. Need 

portaalid on Maa energiavõrgustiku punktid, kus kolmas ja neljas 

dimensioon võivad kokku puutuda, ning need paiknevad sageli paikades, 

mida juba iidsetel aegadel kõige pühamaks peeti. Olemuselt, ehkki mitte 

väljanägemiselt sarnanevad need portaalid nendega, millest pajatab film 

Stargate. Võib-olla mäletate veel, et selles oli juttu vanadest egiptlastest, 

keda valitsesid kõrgtehnoloogiaga varustatud maavälised “jumalad”. 

Atlantise legendid lähtuvad oletusest, et arenenud teadmistega rühmitised 

hakkasid oma tarkust kasutama pahatahtlikult, nad avasid portaalid uuesti ja 

lasksid neljanda dimensiooni olendid tagasi meie reaalsusse. Üks peamine 

portaal paikneb usutavasti kuskil Lõuna-Venemaal või Põhja-Türgis 

Kaukaasia mägedes, regioonis, mis minu uuringutes endast sageli märku 

annab. Need vereliinide ja illuminaatide olulised keskused võivad olla 

seotud ka oma käskijate maa-aluste asupaikadega. Rituaalide aegu kutsuvad 

satanistid neid alama neljanda dimensiooni olendeid enda juurde, luues 

selleks “vibratsiooniväravaid”, kustkaudu nood ligi pääsevad. Sõnad, 

värvused ja sümbolid kiirgavad energiat – iga asi teeb seda – ning 

salarituaalidel rakendatakse kombinatsioone, mis avaldavad soovitud 

võnkeefekti. Just sellepärast pöörduvad tänapäeva illuminaadid 

samasuguste rituaalidega samade jumaluste poole, keda ka muistsetel 

aegadel kummardati. Nad peavad seda tegema, sest just need hädatarvilikud 

sõnade ja värvuste sümbolid ja nende kombinatsioonid avavad 

vibratsioonide ukse. Uurija Alan Walton kirjutas: “Mõne arvates olevat 

Crowley’ [satanistlikud] rituaalid ja Montauki [tehnoloogia] projektid väga 

kasulikud, sest need aitavad rebida auku aegruumi kangasse, mis eraldab 

meie dimensiooni nende omast.” Minu meelest on alates 1950. aastatest 

korraldatud tuumaplahvatused aidanud neid “täheväravaid” avada.
10

 Nagu 
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smaragdtahvlitel öeldakse: “Ja hoia end, sest madu elab ikka veel paigas, 

mis on aeg-ajalt maailma avatud” (alam neljas dimensioon, kust tullakse 

täheväravate kaudu), “Nähtamatult kõnnivad nad paikades, kus 

kombetalitusi korraldatakse” (illuminaatide rituaalid, millega täheväravad 

avatakse), “Ja taas, kui aeg kätte jõuab, võtavad nad inimeste 

väljanägemise” (mida ongi juba tehtud). Saatana kujutis sarnaneb väga 

Dracona tuntud reptiloidide valitseja kirjeldusega ning piiblitekstides on 

Saatanat ilmselgelt reptiloidiks nimetatud. Ühe sellekohase näite leiame 

foiniikia jumaluse, draakoni alistanud püha Miikaeli ilmutuse raamatust. 

Teine lõik kirjeldab ilmselt, kuidas suleti dimensioonidevahelised portaalid, 

mille kaudu reptiloidid meie dimensiooni sisenesid. Seda mainivad ka 

smaragdtahvlid. Samuti näivad need viitavat, kuidas vangistati Maa 

sisemuses peitunud maorass. Uue testamendi Johannese ilmutus osutab 

vististi samale sündmusele. 

 

Ja suur lohe, see vana madu, keda hüütakse Kuradiks ja 
Saatanaks, kes eksitab kogu maailma, visati maa peale, ja 
tema inglid visati välja ühes temaga. 

 

Ja ta võttis kinni lohe, vana mao, see on Kuradi ehk Saatana, 
ja sidus ta ahelaisse tuhandeks aastaks ja heitis ta sügavikku 
ja pani ta luku taha ja vajutas pealepoole teda pitseri, et ta 
enam ei eksitaks rahvaid.

11
 

 

Nagu olen juba varem nentinud, oli ja on Maa sisemuses reptiloide ja 

muid olendeid, ning viimane piiblitsitaat võib seostuda smaragdtahvlites 

mainitud reptiloididega, kes “kihutati alla paika, kust nad olid tulnud…” ja 

“… kaugest sügavikust kutsus nad välja…” Nefilimist ja erinevate 

nimedega mainitud hiiglaslikest titaanidest on öeldud, et nad pagendati Maa 

pealt ja päikesevalgusest. Ühe mõistuse kontrollimise üle elanud isiku 

sõnutsi olevat ta teada saanud, et reptiloidid olid esimesed Maa 

koloniseerijad ning just seetõttu pidavat nad seda enda omaks. Credo 

Mutwa väidab Aafrika pärimustele tuginedes täpselt sedasama ning ma olen 

seda paljudest muudestki allikatest kuulnud. Teisedki uurijad on 

väljendanud arvamust, et välja ilmus teistsugune, “inimlikum” rühmitis, kes 

võitis reptiloide maapinnal peetud lahingus ja tõrjus nood maa alla peitu. 

See on üks põrgu ja saatana sümboolse maa all peitumise iidse teema 

allikas. Mainitud “inimlikum” rühmitis koosnes siniste silmadega 

blondidest. Sellest rääkinud mõistusekontrolli ohvri arvates toimus see 

lahing umbes 200 000 aastat tagasi. Ta lisas: 
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“Algsed reptiloidid tulevad tagasi, nad on nüüd siin, aga sellele 
planeedile jäänud kujundasid omaenda väikese subkultuuri, 
mis oli üldplaaniga vastuolus. Ja nüüd kardavad nad oma 
rahvast. On rohkesti sekeldamist, kui võib nõnda öelda, et 
kaitsta ennast algse populatsiooni eest, kes on tagasi tulemas, 
ning järgmise mõne aasta pärast võib sellel planeedil puhkeda 
kohutav lahing. Minu arvates algab sõda ning siinsed inimeste 
ja reptiloidide hübriidid peavad kaitsma ennast algsete 
puhtatõuliste vastu.” 

 

Need kinnitused ja smaragdtahvlite teemad viitavad taas 

mitmesugustest Galaktika piirkondadest pärit reptiloidide ja põhjarassi 

iidsele vastuseisule. Maurice Doreal, kes olevat smaragdtahvlid avastanud, 

rääkis, kuidas pärast Californias peetud loengut tulid tema juurde kaks 

siniste silmadega blondi meest, kes kutsusid teda Põhja-Californias Shasta 

mäe all asuvat maa-alust linna külastama. Uurijad ja informeerijad on 

nimetanud seda linna Teloseks, mis kreeka keeles tähendab ülimat 

eesmärki. Doreal teatas, et maa-aluste ühiskondade, eriti Himaalaja 

sügavustes peituva iidsete ürikute keskuse külastamine avas talle meie 

planeedi tõelise ajaloo. Ta väitis, et skandinaavlaste esivanemad elasid kord 

praeguses Hiinas ja Mongoolias laiuva Gobi kõrbe troopikaaladel. Nad 

arendasid välja kõrgete tehnoloogiaoskustega ühiskonna, kus kasutati 

tuumaenergiat ning lennumasinaid, mida veedades nimetatakse vimanateks. 

Doreal olevat teada saanud, et praegust põhjarassi ahistas lakkamatult 

tookordses subtroopilises Antarktikas baseerunud kujumuutjatest 

reptiloidide rass. On tõsi, et Plejaadide (põhjarass) ja Orioni (reptiloidid) 

olevat iidsete tekstide järgi vähemalt sümboolselt seotud Maal valitsenud 

surma ja hävinguga. Ilmselt just Antarktikasse pages pärast sõda natse ning 

on levinud rohkesti lugusid sinna peidetud allmaabaasist. Doreali sõnutsi 

olevat talle näidatud, kuidas need “kameeleonreptiloidid” võitluses planeedi 

valitsemise nimel inimühiskondadesse imbusid. Tema kinnitust mööda 

saavat kujumuutjaid keeletestiga avastada. Olevat kindlaks tehtud, et 

reptiloidid ei suuda hääldada sõna “kin-in-i-gin”. (Kahtlemata ei pane te 

kiusatusele vastu ja proovite ka ise järele.) 

Doreal väitis, et reptiloidide tõrjumise meeleheitlikus ponnistuses 

kasutas põhjarass Antarktikas ülirelva. Tema arvates vapustas koletu 

plahvatus Maad ja pani selle telje võnkuma. Poolused nihkusid paigast ja 

vallandus koletuid kataklüsme. Mõned reptiloidide kolooniad jäid maa all 

ellu. Uurija Alan Waltoni arvates võisid varjupaika pakkuda ka Indias 

asuvad Patala koopad. Hindu pärimuse järgi elavat neis seitsmetasandiline 

allmaaühiskond, kelle valdused ulatuvad Indiast Benaresest kuni Tiibetisse 

Manosarowari järveni. Waltoni kinnitusel olevat mõned sealsed inimesed 
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kohtunud reptiloididest nagadega ning näinud nende lennumasinat 

mägedesse maanduvat ja sealt lahkuvat. Maurice Doreali järgi paigutas ka 

põhjarass suure osa oma tsivilisatsioonist maa alla, eriti maa-alustesse 

koopavõrkudesse, mida idas Aghartaks nimetatakse.
12

 Kokkupõrked 

jätkusid, kuid sellegipoolest suhtlesid reptiloidid ja mõned põhjarassi harud 

omavahel ka rahumeelsemalt. Robert E. Dickhoff räägib oma raamatus 

Agartha (Health Research, USA, 1996) tiibeti mungast, kes mõistis, et 

reptiloidide ja inimrassi mustade võlurite liit põhjustab maapealsetes 

ühiskondades kaost ja hävingut, sest inimeste teadvusse suunati 

kurjakuulutavaid energiavälju, kasutades selles meie mõiste järgi nõidust – 

energiaga manipuleerimist. Dickoff kirjutas, et too munk olevat juhtinud 

neljasajamehelise sõdurmunkade väe koobastikku, et võidelda sealse 

inimeste ja reptiloidide ühise maokultusega. 

Maokultuse ja põhjarassi võitlusest räägitakse ka iidses briti ürikus 

“Edda”, mille L. A. Waddell kahekümnenda sajandi esimesel poolel tõlkis. 

Tema ei teadnud maavälistest reptiloididest ja põhjarassist midagi, kuid 

sellegipoolest kinnitavad tõlked, et iidsetel aegadel toimus meie planeedil 

tõepoolest võimuvõitlus. Ühtaegu kinnitatakse neis, et illuminaatide ja 

reptiloidide rituaalis ilmnes teinegi aspekt – nende jumalanna 

kummardamine. 
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Tõtt rääkides ei tarvitse sul midagi meeles pidada. 

Mark Twain 

 

Pealtnäha on illuminaadid organisatsioon, kus domineerivad mehed. 

Ent tegelikult on ülempreestrinna nende rituaalides sama tähtsal kohal kui 

ülempreester ning illuminaatide sümbolismis hõivab keskse koha jumalanna 

– maojumalanna – kummardamine. New Age’i liikumine soovib jumalanna 

naasmist, sest seda võrdsustatakse naisenergiaga ning naiste vabastamisega 

rõhutusest. Samal tasemel pooldan seda minagi. Aga New Age’i 

tunnistajatel ja teistelgi on oluline mõista, et tegemist pole sellesama 

jumalannasümbolismiga, millest räägivad illuminaadid ja nende ninamehed. 

Nad lihtsalt püüavad teid seda uskuma panna. Maojumalannal on maailmas 

otsatu hulk nimesid, sealhulgas ka Diana, Artemis, Athena, Semiramis, 

Barati, Britannia, Hekate, Rhea, Persephone (“Esimene Madu”) ja nii edasi. 

Neidsamu nimesid on kasutatud ka esoteeriliste ideede nagu Kuu faasid ja 

naisenergia sümboliseerimiseks, kuid sügavamal näib see illuminaatide 

naisjumalanna kummardamine seostuvat arvatavasti Orioni tähtkujust pärit 

DNA edasikandumisega. Olen kuulnud, et sellest DNA allikast räägitakse 

eri kultuurides kui draakonkuningannadest, Orioni kuningannast või 

kuningannadest ja “Mao emast”. Selle järgi, mida siseinfo valdajad ja 

tõsimeelsed uurijad on mulle rääkinud, näib täisjõulises reptiloidide 

ühiskonnas olevat midagi emamesilaste taolist, kelle munadest põlvnevad 

vereliinid ja nende harud. Illuminaatide tähtsaimat jumalannat Artemist 

kujutatakse, rind munadega kaetud, ning teda seostatakse mesilastega. Üks 

Artemise/Diana jumaldamisega sügavalt seotud Merovingide vereliini 

peamisi sümboleid on mesilane ja mesipuu. Sama sümbolit kasutatakse 

vabamüürluses. Röövitud ohvrid on reptiloide ja halle palju kordi 

kirjeldanud ning seda kogenud inimesed räägivad vangistajate parve- või 
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tarumentaliteedist, mis on päris samasugune nagu mesilastel, ning nood 

olendid üritavad inimrassi selsamal viisil ümber kujundada. Ka uurija Frans 

Kamp on arutlenud Orioni kuninganna teemal: 

 

Mesilaskuningannal on parv. Emamesilane/kuninganna 
kannab selle parve/sülemi mälu edasi. Selleks vajatakse 
mingit keemilist ühendit (hormooni või feromooni) samamoodi 
nagu intuitsiooniks [dimensioonidevaheliseks seoseks] läheb 
tarvis melatoniini. Mälu on parve iseloomulikud 
käitumisreeglid. Looma juhib alateadvus. Ta elab intuitsiooni 
varal. Meie nimetame seda paranormaalseks. Inimesed 
kasutavad oma aju. Meie arvates tuleb aju kõigega toime. 
Ülejäänu on instinkt. Instinkt on alateadlik. Meie DNA teab 
kõike. Just DNA/alateadvus hoiab teid elus, mitte aju. Kui 
Orioni olendid on neljandas tiheduses ikka veel loomad, siis 
seob kuninganna kõikide nende kollektiivset alateadvust. 
Orioni kuninganna. Igal sülemil on oma kuninganna. Temal on 
puhas vereliin… mitokondrilist DNA-d kannavad edasi ainult 
naised ja see on kõige mõjukam DNA.

1
  

 

Mulle on korduvalt räägitud, et reptiloidide vereliinides edasikanduv 

DNA on neile kõige olulisem ning et jumalanna ja mao sümbolism on 

seotud iidsetest aegadest alates. Sir Laurence Gardner on 

draakonkuningannade külvatud DNA-st sündinud draakoni vereliinide 

huvisid kaitsva ülima kuningliku draakoni õukonna ja ordu eesträäkija. 

Tema kinnitusel ulatub see sümbolism ja draakonkuningannade teema 

otsaga anunnakide esiemani, keda ta nimetab Tiamatiks, Mesopotaamia 

pärimuste meredraakoniks. Tema arvates esindasid neid kuningannasid 

tavaliselt näkineiud (kahepaiksed/Siirius?), keda sageli kutsuti 

järveneitsiteks (vt http://www.nexusmagazine.com/ringlords1.html) 

Kõikidel kunagiste Atlantise/Lemuuria rahvastega asustatud maadel 

austatakse maojumalannat ja tema maopoega, keda sageli sümboliseerib 

sõnn. James Churchward on muistsete kirjatahvlite ja taieste järgi leidnud, 

et lemuurlased kummardasid kuninganna Moo nimelist jumalannat ning et 

Lemuuria Mu’d nimetati emamaaks. Kõikidel Vahemeremaadel teati 

preesterkuningaid kui maojumalanna lapsi.
2
 Samas regioonis asutati tema 

nimel templeid ja salateadmiste koole, millest kõige tähelepanuväärsem oli 

Artemise/Diana tempel Türgis Efesoses, üks antiikmaailma seitsmest imest. 

Türgi (endine Väike-Aasia), Kreeka ning Samothrake, Küprose ja Kreeta 

saar olid jumalannakultuse peamised keskused. Paistab, et püha saar 

Samothrake oli selle Vahemere/Egeuse piirkonna peakorter. Seal toimetati 

jumalanna Hekate tütarde sõsarkonna kombetalitusi.
3
 Teda kujutati 

http://www.nexusmagazine.com/ringlords1.html
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madudega juuste asemel ja maojalgadega.
4
 Noorkuu ajal korraldatud 

rituaalidel ohverdati koeri, Hekate pühi loomi. Koera eriline roll Hekate 

müüdis võib siduda teda sümboolselt “penitähe” Siiriusega, reptiloidide 

lähtekohaga. Kaukaasia eelmägedes asunud muistse Egiptuse koloonias 

Kolchises oli Hekatele pühendatud kalmistu. Pajatatakse, et argonautide 

legendist tuntud Iason olevat Hekatele Kolchises ohverdanud.
5
 (Colches-ter 

on vanim ürikutes mainitud Inglismaa linn ja selle esimene roomlaste 

pealinn). Illuminaatide satanistlik võrk korraldab endist viisi Hekatele 

ohverdamise rituaale ning just sel jumalannal oli oluline roll printsess Diana 

rituaalmõrvaga seotud sümbolismis, nagu on raamatus The Biggest Secret 

selgitatud. Diana võidi tõepoolest ohverdada Hekatele, Siiriust, Siirius B-d 

ja Siirius C-d sümboliseerivale kolmepäisele jumalannale. Nimi “Hekate” 

tähendab sada.
6
 Nii Siirius B-l kui ka Siirius C-l kulub täistiiru tegemiseks 

ümber Siirius A 50 aastat ning saja sümbolit, “kaksikute” kahekordset 

aastapikkust, kasutati sageli Siiriuse süsteemi koodina, nagu Robert Temple 

raamatus The Sirius Mystery kinnitab. Samuti on oluline märkida, et 

Temple’i arvates tähendab jumalannat osutav vanaegiptuse sõna ja 

hieroglüüf alati madu ning Siiriust märkiv hieroglüüf ühtaegu hammast. 

Niisiis tähendab tekstides olev “maohammas” hoopis jumalanna Siiriust. 

Egiptuse märk “hammas” on ka “koer”, täpsemalt koerjumalus ja sada.
7
  

Sumeri impeeriumi kuulunud Kreeta saare minose tsivilisatsioonis tunti 

veel ühte maosõnni kultuuri. Selle olendi liini kutsuti maojumalanna 

poegade minose aaria kuningateks, sest aaria liin on reptiloidhübriidide 

puhtaim. Maokuningad valitsesid kord Atlantist ja hiljem Sumeri 

impeeriumi. Mainitud keskustest oli muistne Kreeta kuulus oma labürindi 

poolest. See sõna tähendab “kahe teraga kirve koda” või “maojumalanna 

koda”.
8
 Kreeka oli teine maojumalanna kultuuri keskus. Seda jumalannat 

nimetati Athenaks ning Delfis levitasid oraaklid (dimensioonivahelised 

kuulutajad) seal Delphiniana tuntud maojumalanna sõnu.
9
 Mao silmadesse 

ainiti vaatav oraakel langes transsi. Samuti tarvitas ta kanepit ja mälus 

jumalanna või püütonjumalanna püha taime loorberi lehti. Illuminaadid 

kasutavad loorberilehti vabamüürluse sümbolina ning Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni logol põimivad need esoteerilise tähendusega 33 lõiguks 

jagatud maakera (joonis 18). Kuulus kreeka kangelane ja matemaatik 

Pythagoras kasvas maojumalanna kultuse õhkkonnas ning koguni tema nimi 

tähendab “mina olen püüton” või “mina olen madu”. 

 

Joonis 18: ÜRO on illuminaatide täieliku mõju all. Selle sümbolil 
ilutsevad loorberilehed ja 33 osaks jaotatud maailm. Sel sageli 
korduval arvul  on esoteeriline tähendus, näiteks 
vabamüürluse Šoti riitusel on 33 astet. 
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Draakonkuningannade DNA 

Kirjanik Sir Laurence Gardner on väitnud, et praegune ülim kuninglik 

draakoni õukond ja ordu tegutses draakoniõukonna nime all juba aasta 2170 

eKr paiku Vana-Egiptuses, kus seda soosis printsist preester Ankhfn-

khonsu. Hiljem sai sellest tänu kuninganna Sobeknefrule vaaraode 

institutsioon (ca 1785–82 eKr), mis tegutses omamoodi kuningliku 

akadeemiana, ainulaadse teaduse ja õpetuse ühendusena. Vähemalt nõnda 

kinnitab selle ametlik veebisait 

(http://www.mediaquest.co.uk/RDCsite/RDChonie.htm). Draakoni õukond 

taasalustas tegutsemist viieteistkümnendal sajandil Ungari 

draakoniõukonnana, olles tihedalt seotud Draculaga. Gardner nimetab 

ennast püha Germaini rüütliks ning ülima kuningliku draakoni õukonna ja 

ordu – Ordo Dragonis, Sarkany Ren, 1408 – atašeeks. Talle meeldivad 

tiitlid, tollele tublile Larryle. Ta on kirjutanud terve hulga raamatuid, 

sealhulgas ka Bloodline Of The Holy Grail (Element Books, Shaftesbury, 

Dorset, 1996), milles kuulutab, et Merovingid ja nende haruliinid, näiteks 

Briti Stuartite koda, põlvnevad Jeesusest ja Maarja Magdaleenast. 

Tegelikult pole see nõnda, nagu peagi näeme, ehkki Jeesuse ja Maarja 

vereliini teemas võib peituda mõningal määral sümboolset tõtt. Minu 

arvates teab Gardner palju rohkem, kui ta räägib, ehkki olete vist ridade 

vahelt lugedes taibanud, et ta on niigi palju öelnud. Austraalias kirjastatav 

ajakiri Nexus on osutanud talle suurt tähelepanu ning on lubanud paljastada, 

kuidas maailmaga manipuleeritakse. 

Gardner väidab, et anunnakid eostasid vereliine (“draakonkuningaid”) 

nimme iseenda huvides valitsemiseks. Ta mainib, et nad olevat joonud 

tähetuleks nimetatud menstruaalverd, kuid ei räägi üldse verest, mida 

inimeste ohverdamisel tänini juuakse. Punaseks mõduks või punaseks 

veiniks nimetatud menstruaalvere joomine pärineb ajaloo koidikust ning 

paljude muistsete kalendrite alus oli igakuine menstruaaltsükkel. Kreeklased 

nimetasid seda ambroosiaks (jumalanna Hera üleloomulikuks punaseks 

veiniks), Indias oli see soma (jumalate roog) ja Pärsias haoma. Usuti, et 

menstruaalveri on püha ning sisaldab elu põhiolemust, mis võib kinkida 

surematuse. Sir Laurence Gardner nimetab anunnakide vereliine draakoni 

vereliinideks, kuid kinnitab, et see tulenevat üksnes asjaolust, et Vana-

Egiptuses kasutati kuninglikel kombetalitustel krokodillirasva. Aga 

muidugi, Larry, ja ma olen selle kinnituseks valmis ennast kasvõi kürba pidi 

kuuma õhu aerostaadi külge riputama. Ta tõrjub kindlalt iga mõtte, et need 

vereliinid on reptiloididest kujumuutjad, ehkki tunnistab, et muistsetel 

aegadel tõepoolest nõnda arvati. Ajakirjas Nexus avaldatud artiklis ütleb ta, 

et tal olevat raske ette kujutada, kuidas mõni isik (st mina) meie valgustatud 

http://www.mediaquest.co.uk/RDCsite/RDChonie.htm)
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ajal ikka veel sääraseid lugusid usub. Hmmm. Gardneri arvates selguvat 

Sumeri ürikutest, et anunnakidel oli “loomiskamber”, kus kuninglikke 

vereliine moodustati, ning et kõrgeima pärilusliini määras 

draakonkuningannade mitokondriline DNA. Gardner räägib ka 

draakonkuninganna üsas olevast kuninglikust verest või Sang Graalist. 

Teised prantsuse tekstid nimetavad seda vereliini Le Serpent Rouge’iks – 

punaseks maoks või maovereks.
10

 Naise või jumalanna DNA-l on selles 

igatahes võtmeroll. 

Rennes-le-Chateau 

Katarid ehk albilased, keda rooma kirik kolmeteistkümnendal sajandil 

halastamatult hävitas, toetasid Gardneri kinnitusel haldjate ehk draakonite 

vereliini. Naishaldjat olevat tema arvates kutsutud elbeks ja sellest 

tulenevatki Albi, kataride ehk albilaste tähtsaima linna, Lõuna-Prantsusmaal 

Languedocis asuva kindluse nimi. Sõna “gens”, nagu oleme varem teada 

saanud, tähendab hõimu ning seda kasutatakse tänini vereliinide koodina. 

Katarid on olnud ilmselt lähedased templirüütlitega, kel oli samas 

piirkonnas mäetipul asuvas mõistatuslikus Rennes-le-Chateau külas rohkesti 

tegevus. Kas ehk algas sellelt mäelt maa-alune käik reptiloidide baasi? 

Tõepoolest tundub, nagu oleks tegemist dimensioonidevahelise lävega. 

Olen neis paigus käinud ning kõikjal seal ilmneb väga kummalisi 

vibratsioone. Kataride kohutav verepulm, mille korraldasid paavst 

Innocentius III ja rooma kiriku väed, päädis nende Montseguri mäetipul 

asuva kindluse piiramisega 1244. aastal. Gardner väidab, et rooma kirik 

hävitas draakonite järgluse, tõuganud Merovingid 8. sajandil võimult, ning 

hakkas seejärel nimetama oma monarhe, kelle hulka kuulus ka Karl Suur, 

aladel, millest hiljem kujunes Prantsusmaa. Gardneri arvates sundis kirik 

selles meeste domineeriva mõjule allutatud regioonis naised vaikima ning 

hävitas jumalanna (draakonkuninganna) kummardamise.
11

 Mina sooviksin 

suuremat selgust. Näeme, et rooma kirik ja kristlus on väliselt küll täiesti 

meeste religioon, kuid salakesi kestab siiski paganliku jumalanna 

austamine. Pealegi võitlevad reptiloidide vereliinid lakkamatult üksteisega 

võimu pärast ning rooma kirik, Karl Suur ja Merovingid lihtsalt kehastasid 

samade reptiloidide vereliinide võimuvõitlust tippu tõusmise nimel – nagu 

tavaliselt. 
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Briti “Edda” 

Põhjarassi ja reptiloidide võimuvõitlusest meie planeedi pärast 

räägitakse üksikasjalikult “Eddas”, L. A. Waddelli tõlgitud muistses briti 

pärimuses, milles on juttu sündmustest Sumeris ja kõikjal mujal. Selles 

leiab kinnitust asjaolu, et tõepoolest eksisteeris naismao kultus. “Edda” 

tekst leiti kaheteistkümnendal sajandil Islandilt ning teadlaste arvates oli see 

islandi ja skandinaavia päritolu. Waddell tunnistab oma raamatus British 

Edda (Christian Book Club, California, 1929), et tekst oli kirjutatud 

vanainglise, anglosaksi ja idagooti keelega tihedalt seotud vanabriti keeles. 

Aga goodid pärinesid sumeritest, kes omakorda tulid 

Atlantisest/Lemuuriast. “Edda” pole islandi, vaid briti päritolu.
12

 Ilmselt 

viisid selle Islandile Šotimaalt, Orkneylt, Hebriididelt ja Britannia 

põhjaaladelt lahkunud ümberasujad. Nende hulgas olid ka Šotimaalt St. 

Andrewsist, tänini tugevasti illuminaatidega seotud piirkonnast pärit 

kuldeed.
13

 Sõna “kuldeed” pärineb “kaldealastest”, rahvast, kes Sumeri 

impeeriumi järel Mesopotaamiasse ilmus ning kummardas ema-poja kultust, 

mille järgi Jumala poeg olevat nende lunastamiseks surnud. See juhtus 

ammu enne ristiusu sündi. Ning loomulikult kuulusid need Euroopa 

põhjaalad põhjarassile, kes rändas aastatuhandeid tagasi Lähis-Itta, et 

seejärel sumerite, foiniiklaste ja egiptlastena naasta. Teadlased on “Eddat” 

vääriti tõlgendanud ning selles oli suuresti süüdi islandlane Snorri Sturlason 

(1179–1241), kes oma kirjatöösse lisas selle teksti tõlkeid. Sellest sündis 

eksiarvamus, et tema ise olevat kõik kokku kirjutanud. Ent ta kasutas 

üksnes lõike ja tõlkis neid paljuski vääriti. Ta pidas ühe ja sama inimese 

tiitleid ja nimesid eri isikute nimedeks, mistõttu kogu tähendus läks kaotsi.
14

 

Waddell aga tõlkis tänu vanade keelte tundmisele “Edda” uuesti ning 

selgitas, et see pajatab muistses Troojas ja Kapadookias (mõlemad asuvad 

praeguses Türgis) ning Euroopas Doonau orus toimunud sündmuste loo. 

Nende sündmuste, tollaste kangelaste ja lurjuste järgi sündis kogu endises 

Sumeri impeeriumis müüte ja legende ning hiljem talletati need tekstidesse, 

millest kujunes piibel. 

Selles peatükis valgub teile vastu terve nimede, sümbolite ja seoste 

vool. See võib tekitada teis segadust, kuid arusaam, et eri nimed ja tiitlid 

viitavad samadele inimestele, aitab paljusid mõistatusi paremini lahendada. 

Teemad, nimed, tiitlid ja sümbolid, millest otsekohe juttu tuleb, seostuvad: 

(a) põhjarassi ja reptiloidide või maokultuse võitluse; (b) põhjarassi ja 

reptiloidide vereliinide ristamise ning (c) reptiloidide jumalanna määratu 

tähtsusega. L. A. Waddell oli esimene, kes Indias hindu ajalugu ja 

mütoloogiat õppides üsna pea pealtnäha seostamata inimeste ja sündmuste 

seoseid märkas. Ta pani tähele, et Eindri, nagu “Edda” tekstis eurooplaste ja 
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norralaste jumalust Thori mainiti, kõlas peaaegu samamoodi kui hindu 

jumala Indra nimi. Lemuuria ja sumeri legendidest ja pärimustest 

inspireeritud india veedades kirjeldatakse Indrat pika, heledapäise, võitmatu 

ja piksenoolega relvastatud jumalusena. Just nõnda iseloomustatakse Eindrit 

ehk Thori “Eddas” ning Waddell järeldas mahuka uurimuse põhjal, et 

eurooplaste jumal Thor ja hindude Indra on üks ja seesama isik, ühtaegu 

Sumeri esimene aarialasest kuningas. Veedad seostavad Indrat kreeka 

jumala Zeusiga, keda ka Jupiteriks nimetatakse. Mõne sanskriti tundja 

meelest on Indra seesama kes Jupiter, mistõttu arvatakse, et ta oli 

kangelaslik inimene, kuningas, kes juhtis algsed aarialased ehk põhjarassi 

võidule maokultuse vastu. Waddell esitas terve hulga tõendeid, kinnitades, 

et hindu jumal Indra ja eurooplaste Thor, kelle nime kannab neljapäev 

(Thursday ehk Thors-day), on üks ja seesama isik või jumalus. Samuti väitis 

ta, et Thori pärimus on kuningas Arthuri legendide alus. Thori nimetatakse 

“Eddas” Her-Thoriks, millest sai Ar-Thur. Nii Her kui ka Ar pärinevad 

samast tüvest, mis tähendab… aarialast.
15

 Udu hajus veelgi rohkem pärast 

seda, kui Waddell tuvastas, et muistse Mesopotaamia sumerite esimese 

aarialasest kuninga nimi oli Indara, In Dur, In-Tur või kuningas Tur.
16

 

Waddelli järgi tulenesid sellest Põhja-Euroopas hiljem Thor ja kreeklaste 

Prometheus. Indara oli pärimuse järgi tsivilisatsiooni rajaja ja sumerid 

pidasid teda jumalaks.
17

 Ta olevat alistanud deemonid ning hukanud 

draakonmao ja hiiglased ning tema sumeri tiitlid on samasugused nagu 

“Eddas”, kus ta esineb Eindri või Thorina. Thori kujutati, vasar käes, ja 

samamoodi näeb Indra sumeri kujutistel välja. “Jacki ja oavarre”, samuti 

“Hiiglastetapja Jacki” muinasjutt pärineb Indara/Thori lugudest. “Eddas” on 

Thori tiitel Sig või Ygg, mida sumeri ja kapadookia kirjaviisi järgi 

hääldatakse Zagg või Zakh. Sellest tuleneb tänapäeva mehenimi Jack.
18

 

Waddell kirjutas Indarast: 

 

Teda mainivad sumeri ürikud viitavad ikka ja jälle tema 
pojapojapoja pühal võidukarikal ehk pühal Graalil (umbes 
3245 eKr) olevatele kirjadele… Need kirjeldavad üsna 
üksikasjalikult tema isiksust ja vägitegusid, kuningannat ja 
võidukat rüütlist poega ning tema guttide või gootide 
sõjameeste hõimu; nende portreed on tahutud kivvi ja 
uurendatud nende pühadele pitsatitele, kus nad kannavad 
sarvilisi peakatteid nagu Euroopa goodid, muistsed britid ja 
anglosaksid ning “Edda” kangelased keskaegsetel 
kunstiteostel. Sumerid ja hetiidid seostavad tema nime soku- 
ja hirvemetafooridega ning kujutavad teda piktogrammidel, 
nagu seda ka “Eddas” Thori puhul näha võib. Ning tema 
vangistamine ja püha karika või püha Graali õnnistamine sobib 
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sellega, mida Thorist või Her-Thorist (Arthurist) on “Eddas” 
kirjutatud. Sumerid ning põhjarassi aarialastest hetiidid ja 
kapadooklased on kujutanud Indrat püha pihlakana, mida 
valvavad sokud, ning just samamoodi on “Eddas” Thori Ygg-
drasili pihlakat kirjeldatud.

19
  

 

Waddell kirjeldab rohkem kui sadat sumeri ja hetiitide pitsatit ning 

skulptuuri, millel on kujutatud briti “Eddas” kirjeldatud stseene. Ta kinnitas, 

et võib samasuguseid kas või kolmsada ette näidata. Tema arvates pole 

vähimatki kahtlust, et kuningas Thor ehk Arthur olid sumeri esimese 

ajaloolise kuninga Indara teistsugused nimekujud. Hilisemates kuningas 

Arthuri loo tõlgitsustes need seosed kadusid ning sellest sai väljamõeldud, 

ehkki vägagi sümboolne muinasjutt. Waddell kinnitas, et Egiptuses tunti 

Indarat (Thori) Asarina, millest sai Osiris, egiptlaste päikesekummardamise 

tähtsaim jumalus. Osirist kirjeldati sageli sinisilmse aarialasena, nagu ka 

Indara seda oli. Waddell järeldas, et kuningas Indara, Sumeri Dur või Tur, 

India Indra, “Edda” Thor, Eindri või Andvara (Andrew),Egiptuse Osiris 

ning kuningas Arthuri algne versioon on kõik üks ja sama isik. Tema 

arvates oli seda ka Homerose “Iliase” Trooja esimene kuningas Dar-Danos. 

Thor oli Dan ja samast tüvest pärinevad Danube (Doonau) ja Danmark, 

nagu taanlased oma maa kohta ütlevad. See nimi seostub Atlantisest pärit 

danaanlastega. Briti israeliitide liikumine kinnitab, et “Iisraeli kadunud 

hõimud”, eriti Dani suguharu, rändas välja Lähis-Idast ning asus Briti 

saartele ja mujale Euroopasse. Nende arvates viitab öeldu Danubele ja 

Danmarkile, mistõttu britid ja nende geneetilised hõimlased olevat samuti 

Jumalast väljavalitud rahvas. Ent minu arvates pole nad sündmustest sugugi 

aru saanud, eelkõige ilmselt seetõttu, et neid painab ainuidee, nagu oleks 

piibel igati täpne. Mitte sugugi! “Edda” järgi lahkusid Thor (Dan) ja tema 

aarialased kõigepealt Euroopast, rändasid Türki ja Mesopotaamiasse ning 

avastasid Sumeri tsivilisatsiooni. Just nõnda see juhtus, nagu olen juba 

öelnud. Samuti kinnitab see, et Doonau oru aarialased olid juba enne 

Mesopotaamiasse liikumist ülejäänud maailmast ees.
20

 Doonau org on 

vereliinidele väga oluline. Doonau on pikkuselt Euroopa teine jõgi, mis 

voolab Saksamaalt läbi Rumeenia (Dracula maa) Musta merre. “Eddas” 

kirjutatakse, et Thor võitles Früügias (Türgis) maokummardajatega ning 

alistas nad. Früügia tuleneb sumeri nimest Firig või Pirig ning tähendab 

sõna-sõnalt lõvide maad.
21

 Thori kujutatakse muistsetel nikerdustel 

früügialastega peetud heitluses lõvisid alistamas ja taltsutamas (joonis 19) 

ning me teame ka heebrealaste Dan-ieli lõvi alistamise lugu. Thor oli ka 

Midas, kuningas, kes oma käepuudutusega kõik kullaks muutis.
22

 Tema võit 

früügialaste üle on jäädvustatud neis iidsetes maades Midase hauakambrina 

tuntud monumendiga, ehkki tegelikult pole see hauakamber. Ehitisel on 
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üheksa tohutu suurt püha Jüri (seegi on Thor-Indara nimi) risti ning see 

pärib umbes aastast 1000 eKr.
23

  

 

 Joonis 19: See sümboolseid Früügia lõvisid alistava  Thori ehk Dari 
kujutis nikerdati 
millalgi aasta 3350 eKr paiku vandlist noapeale. 

Punane rist 

Üks asjaolu, mis Lemuuriat ja Atlantist läbi Sumeri tänapäeva 

illuminaatidega seob, on päikeseristi kui sümboli kasutamine. Just sellest 

ristist pärineb kristlaste Jeesusega rist, mille kese sümboliseerib päikest, 

nagu peagi näeme. Waddelli järgi olevat punase pigmendiga värvitud 

päikeseristi ehk punase risti kujutis leitud Sumeri-Egiptuse valitseja Menese 

oletatavast hauakambrist. Samast sümbolist kujunes püha Jüri rist ning 

pärast sumerite-foiniiklaste saabumist jäädvustati see Inglismaa lipule. 

Punane päikeserist on ka vereliinide ajaloos sadu aastaid olulist rolli 

mänginud templirüütlite salaühingu sümbol ning loomulikult sümboliseerib 

see Punase Risti organisatsiooni, mille, nagu ma raamatus The Biggest 

Secret olen näidanud, lõid illuminaadid selleks, et sõdade ja riike tabanud 

muude erakorraliste sündmuste ajal humanitaarabi kattevarju kasutades 

manipuleerida. Suuremal osal Punase Risti ausameelsetest töötajatest pole 

sellest aimugi. Punane rist ehtis ka ikka veel Ameerika avastajaks peetava 

illuminaatide jõugu juhi Christopher Kolumbuse laevade purjesid. Punane 

rist ehk päikeserist oli esialgu T-kujuline ja sellest sai vabamüürlaste T-

vinkel ehk tau rist. Otstest laienevate harudega malta rist, millest Briti 

kuningakoda nii kangesti lugu peab, ehtis juba Sumeri impeeriumi 

koopaseinu. Tänapäeval on see Malta rüütlite (endiste Jeruusalemma püha 

Johannese hospidali ja Rhodose rüütlite) sümbol. Malta rüütlid kuuluvad 

samuti eliiti ning nende erakordselt kurjakuulutav salaühing on 

eksisteerinud umbes sama kaua kui Templiordu. Valitsevad vereliinid ja 

nende salaühingute võrk, illuminaadid, on sümbolismist ja rituaalidest lausa 

painatud, ning nagu ma olen juba osutanud, kasutavad nad tänapäeval samu 

sümboleid ja korraldavad samasuguseid tseremooniaid nagu nende 

esivanemad, kes valitsesid Sumeri impeeriumi, Atlantist ja Lemuuriat. 
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Maokolmainsus 

“Edda” pajatab, kuidas Thor-Indra pidas maokultusega lakkamatut 

võitlust. Tekst võrdsustab Kapadookia (Türgi) draakonitapja püha Jüri 

eurooplaste jumala Thoriga, kes samuti draakoneid hukkas. Mõlemast 

räägitakse, et nad olevat võidelnud sügavikust – kas allmaasüsteemidest ja -

baasidest? – pärit draakonmadudega. “Eddas” kaasneb maokultusele 

inimeste ohverdamine ja nende vere joomine. Seesama vana lugu ning taas 

on selles juttu põhjarassi ehk aarialaste kokkupõrkest maoinimestega. 

“Edda” järgi oli tol maokultusel kolm tähtsamat juhti: maojumalanna El, 

tema kaaslane meesolend Wodan (Votan oli Atlantise tulejumal) ja nende 

poeg Baldr ehk Balder. See oli ema, isa ja poja maokolmainsus. Eli tunti ka 

Eldi ehk lõõmava Eli, koera ja (mis on eriti tähelepanuväärne) Maryna.
24

 

Sellest kultusest ja lõõmavast Elist pärinevad põrgu (Hell), põrgus põlemine 

ja põrgutuli. El või Hel oli allilma norra kuninganna ning tema järglased 

said tuntuks kui Heli hõimlased.
25

 Keskajal sümboliseeris seda arlekiin, 

neitsiliku Tuvi-Columbina armastaja. Columba, Columbine ja tuvi on 

samuti “Edda” mao või draakonkuninganna Eli nimed ja sümbolid. Mida 

pikemalt ma uurin, seda tähendusrikkamaks muutub meie jalge all 

eksisteeriv maailm. Maa-alust põrgut peetakse kohtumõistmise ja igavese 

nuhtlemise paigaks, kus saatan ja kurjad vaimud maasügavuses elutsevad. 

Mida pikemalt sellest räägime, seda selgemalt mõistame, kui tihedalt on see 

seotud rasside ja vereliinidega, mis meie maailmaga manipuleerivad. El on 

heebrea Jumala nimi ning teda tunti ka Heidi ja Idana. Elohim, vana 

testamendi jumalad, oli draakonkuninganna Eli rass. Kreeklased tundsid Eli 

kui Artemist, julma emajumalannat, kes nõudis inimeste ohverdamist. 

Artemis (ühtaegu Diana) oli Merovingide peamine jumalus. Artemist nagu 

ka Merovingide vereliini sümboliseerid mesilased. See käib ka sama 

jumaluse teiste versioonide kohta, Demeteri nimetati õilsaks emamesilaseks 

ja Aphrodite sümbol oli kuldne meekärg. Tema preestrinna oli Melissa ehk 

mesilaskuninganna. Ka sõnal “mesinädalad” on sama päritolu. Need kestsid 

ühe kuu, tavaliselt mai, mida nimetati nõnda neitsi Maya, Eli teistsuguse 

nimekuju järgi. Mesinädalate aega langes ka mõrsja menstruaalperiood ning 

menstruaalvere ja mee segu peeti kord elueliksiiriks. Eli järgi kirjutati ka 

ema Hubbardi ehk ema Huburi, nagu babüloonlased teda nimetasid, 

lastelood. Ema Hubbard oli mures, sest ta ei leidnud oma koerale 

(kodustatud hundile) kuskilt konti. Ema Huburit, kes oli ühtaegu Tiawath, 

kirjeldati kui “nuhtlust, kohutavat draakonit, eredalt lõõskavat draakonit, 

maosuuga õgivat naisvaimu”. “Edda” maokolmainsuse ülejäänud liikmed, 

kaaslane Wodan ja poeg Balder, olid reptiloidide võimule allutatud natside 

peamised jumalused. Teutooni rüütlite võrgustik (illuminaadid) lõi natside 

liikumise Saksamaal, mis oli alati olnud seotud Habsburgidena tuntud väga 
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mõjuka reptiloidide vereliiniga. Teutooni rüütlid tegutsesid Pühal Maal 

samal ajal kui templirüütlid ja Malta rüütlid, täites üht ja sedasama 

reptiloidide tegevuskava. Wodan ja Balder olid teutoonide 

rahvusjumalused. Mehhiko maajade kultuuri legendaarset alusepanijat 

nimetati samuti Votaniks ehk Wodaniks. 

Amatsoonid 

“Edda” viitab maokultusest rääkides amatsoonidele, hundihõimule ja 

valküüridele, mis pöörab meie tähelepanu kohe Richard Wagneri ooperile 

“Valküürid”. Hitler ütles kord, et natside mõistmiseks peab eelkõige aru 

saama Wagnerist. Muistse müüdi järgi olid amatsoonid naissõdalaste hõim, 

kes elasid nõnda, nagu tavaliselt meestele kohaseks peetakse. Sel legendil 

on oluline koht kreeka mütoloogias, mille juured ulatusid sumerite aega, 

Põhja-Euroopas aga tunti amatsoone Valhallast pärit naissõdalaste 

valküüridena. Kreeka ajaloolase Herodotose järgi olevat amatsoonid olnud 

kreeklaste vaenlased, kes elasid praeguse Ukraina ja Lõuna-Venemaa 

steppides, mida kord Sküütiaks ja Sauromaatiaks nimetati (sauro = sisalik ja 

mater = ema). Nende kodumaaks on peetud ka Lüükiat, Früügiat ja 

Kapadookiat, mida kõiki “Edda” pärimustes mainitakse, ning Taurust, 

Lemnost ja Lesbost (kust pärinevat lesbilisus). Lõuna-Venemaal asuv 

Kaukaasia eelmäestik oli amatsoonide tähtsaim elupaik ning usutavasti 

ühtaegu põhjarasside reptiloidide vereliinidega ristumise peamine keskus. 

Amatsoonide legendides mainitakse ka Liibüat ning noil aegadel tähendas 

Liibüa kogu Põhja-Aafrikat peale Egiptuse. Amazonase jõgi ja Lõuna-

Ameerika alad said selle nime kuueteistkümnendal sajandil, kui portugali 

maadeuurija seal sõjakaid naisi kohtas. Legendid ja pärimused kirjeldavad 

amatsoone kui naiste võimule allutatud nomaade, kes olid erakordselt 

kindlalt rituaalide kütkes. Kreeka geograaf Strabon kinnitas, et nad 

paarituvat ainult kindlal kaks kuud kestval perioodil nagu loomad. Seks oli 

rangelt ainult lastesaamiseks mõeldud.
26

 Jumalate ja jumalannade hulgas, 

keda nad kummardasid, oli taas Artemis, nagu Eli “Edda” tekstides hiljem 

nimetati, ning noorkuu ja põrgukunstide jumalanna Hekate. Näib, et sõna 

“amatsoon” tähendab kuunaist, mis taas sobib sellega, mida “Edda” 

tekstides on maokultusest räägitud. 

Amatsoonide oluline asupaik oli Sauromaatia ehk Sisaliku ema. See 

piirkond paikneb Musta ja Kaspia mere vahel ning külgnes Pärsia 

impeeriumiga, vanapärsia preestrite maaga. Sauromaatia oli seotud Euroopa 

ülikutega ja nüüd on põhjus meile selge. Ühe teooria kohaselt kujunesid 

Poola aadlivapid tamgadeks kutsutud sauromaatide või sarmaatide 
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maagilistest märkidest. Tegelikult nimetati Poolat sageli Sarmaatiaks või 

Sauromaatiaks.
27

 Ajaloopärimuste kohaselt olevat Sauromaatia amatsoonid 

ristunud sküüdi sõdalastega. Sküüdid olid põhjarassi aarialased, kes liikusid 

Kaukaasia mägede ja Sauromaatia kaudu Lähis-Idast Põhja-Euroopasse, 

ning nende hulka kuulusid vereliinid, kellest kujunesid frangi hõimud ja… 

Merovingid. Taas on tegemist põhjarassi ja reptiloidide ristumisega. 

Amatsooni ja sküüdi keele sulamist kujunes sauromaadi keel. Sküüdid 

kummardasid sama jumalannat nagu amatsoonid. Nad kastreerisid endid 

ning kandsid jumalannale, keda kreeklased Artemisena tundsid, pühendatud 

rituaali ajal naiserõivaid. Üht sküütide elupaika nimetati oma jumalanna 

auks Partiaks ehk Neitsimaaks (Virginland) ning Ameerikasse jõudnud 

illuminaadid ristisid sama sümbolismi tõttu ühe sealse ala Virginiaks. 

Arvamus, nagu oleks see nimi pandud “neitsikuninganna” Elizabeth I järgi, 

on naeruväärne. Eelkõige polnud ta rohkem neitsi kui Madonna. Sküüte 

valitsesid preesterkuningannad, tavaliselt eakamad naised. 1954. aastal 

avastati Lõuna-Venemaal Pasõrõkis viis kuningannahaua kurgaani. Need 

preesterkuningannad toimetasid ohverdamistalitusi, kogusid verd pühadesse 

kateldesse, siirdusid koos meestega lahingusse ja püüdsid võlumisega võitu 

enda poole kallutada. Taas sobib see “Edda” tekstidega ja peaaegu kindlalt 

on see Shakespeare’i “Macbethi” nõidade lähtealus. Keldi legendides viitab 

nõiakatel allilmale ning seostub sümboolselt surmajumalanna üsaga. Niisiis 

pärinesid vereliinide lapsed nõiakatlast – kuninglikku verd, seega 

reptiloidide DNA-d kandvate naiste üsast. Sküütide kuusirbist, müütilisest 

relvast, millega jumalaid kastreeriti, sai vikat, ja seda seostati “morni 

viljalõikaja” ehk vikatimehega. Ning morn viljalõikaja viitab jumalanna 

Rheale, kes kandis vererüüd ja õgis ära kõik oma lapsed, jumalad. Temast 

sai keldi jumalanna Rhiannon. Iirimaa keldikeelne nimi Eire tuleneb 

jumalanna Erinni, seega Hera või Rhea nimest. 

Põhja-Aafrika berbereid on seostatud amatsoonidega ning nad ise 

nimetavad ennast ikka veel amazighideks. Amatsoonide hulka kuulub ka 

neurideks kutsutav hõim, kes olevat ennast huntideks muutnud. Määratlus 

“hundihõim” viitab jumalanna või emahundi kummardamisele. Ilmselt on 

see üks penitähe Siiriuse austamise versioon. Credo Mutwa sõnutsi olevat 

suulud Siiriust juba ammu hunditäheks kutsunud ning nende iidsete 

pärimuste kohaselt olevat Siiriuselt pärit meres elavad kalainimesed Maale 

tulnud. Ta ütles, et need olendid sarnanesid mõningal määral inimestega, 

kuid nahk oli neil nagu roomajail. Huvitav märkida, et “Edda” järgi 

kuulusid ka Thor-Indara juhitud põhjarassi inimesed meres elutsevasse 

hundihõimu. On kirjutatud, et Ossorys elutsenud iiri hõim olevat yuletide’i 

pidustuste või rituaali aegu hundirahvaks moondunud ning enne inimkuju 

tagasivõtmist nagu hundid kariloomade liha õginud. Öeldul on ehk lihtsalt 

sümboolne tähendus, aga see võib viidata ka libahundi fenomenile, mis 
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mõne endise satanisti arvates tõepoolest eksisteerivat. Trolli- ehk 

trullideemonite legendid näivad samuti amatsoonide või valküüridega 

seostuvat. Sõnatüvi “trull” tähendab ohjeldamatut naist ja “troll” võis olla 

paganlik Hag ehk Maa-preestrinna. Norra müütide järgi olevat trollid 

varitsenud sildade all, et süüa inimesi, kes neile ohverdamata üle silla 

lähevad. Valküürid olevat valvanud taevasilda ehk Bifrosti. Surmainglid 

toimetasid trolla-rituaali. 

Wodeni päev 

“Edda” järgi oli Wodan draakonkuninganna Eli kaaslane ning ta on 

iidsete müütide üks tähtsamaid tegelaskujusid. Wodani (ka Wotani või 

Wodeni) vanem nimekuju on Bodo või Bauta. See vastab sumeri nimele 

Budu, Butu või Budun, mis tähendab jalgadega madu.
28

 Waddelli “Edda” 

tõlkes oli Wodan kuu ja draakonmao kultuse pärismaalasest pealik, kes 

püüdis Thor-Indara põhjarassi aarialasi lüüa. Sedasama räägitakse India 

veedades seoses Indraga, nagu nemad Thor-Indarat nimetasid, kes olevat 

võidelnud merepõhja Budhnyaga. Budhnyat teati kui merepõhja või 

sügaviku suurt madu.
29

 Waddelli arvates oli see kreeklaste Puthon või 

Python. Budhnya ja Wodan on üks ja seesama tegelaskuju. Indias 

nimetatakse kolmapäeva (Wodeni päeva) Budhiks!
30

 Huvitaval kombel 

juhib see mõtted Buddhale, Waddelli arvates tulenebki Buddha Wodenist 

ning Buddha olevat mitmel korral varem maona sündinud. India 

braahmanid võtsid kuu- ja maokultuse omaks. Waddelli järgi oli see ka 

Niiluse oru semiitidest preestritega nõnda.
31

 Tema meelest hülgasid nad 

algse Asari või Osirise päikesejumaldamise ning juurutasid nimme mao- ja 

ohverdamiskultuse egiptuse kultuuri. Balder, kes “Eddas” on Eli ja Wodani 

pahatahtlik poeg, vastab Waddelli järgi kuningas Arthuri legendi Rohelisele 

mehele ning ka Lokile, kellest sai Luciferi algkuju. Waddell kinnitas 

samuti, et Eddas” mainitud Odakandja olevat Arthuri lugude Lancelot. 

Nagu ema Eli, nii kujutati ka poeg Balderit tiivulise olendina. 

Mao ema ja poja kultus 

“Edda” algstseen kujutab maailma, milles vohavad vägivald ning 

draakonmao ema ja poja kultuse inimeste ohverdamise ja verejoomise 

rituaalid. Seejärel ilmub suur ümberkujundaja, pikka kasvu ja punase 

habemega Eindri ehk Thor (Indara), kes toob tsivilisatsiooni (vt pildiosa). 

Waddell usub, et too on ka Aadama algkuju, kusjuures tema arvates heebrea 
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vana testamendi Eedeni aia loos on Aadamat ja Eevat sootuks valesti 

tõlgendatud. Aga minu meelest peitub Aadama ja Eeva juhtumis ning selle 

tähenduses palju rohkem ja ma arvan, et ka Waddell nõustuks sellega, kui ta 

veel elaks. Tunnen, et “Edda” sisaldab nii sümboolseid kui ka sõnasõnalisi 

pärimusi, millest mõned on meieni jõudnud Lemuuriast. Aadam, samuti 

Thor/Indara võitlesid eedenlaste maokultusega, nagu “Edda” Waddelli 

tõlkes öeldakse. Kui enne põhjarassi saabumist mõjutasid Mesopotaamiat 

maojumaldajad, siis on kerge mõista, miks samadel aladel Sumerile 

eelnenud ubaidi kultuur pani oma surnutele kaasa maokujuliste 

humanoidide kujukesi (vt pildiosa). Waddelli tõlgitud “Edda” pajatab, 

kuidas draakonitapja Thor asutas Kapadookias oma Punase Risti püha Jüri 

nime kandva pealinna, ja sealt pärinebki Kapadookia, hiljem Inglismaa 

püha Jüri.
32

 Taas oli see Waddelli arvates Thor/Indara. Ka Šotimaa 

kaitsepühaku püha Andrease nimi tulenevat Andvarast või Andvarist, mis 

on Thori teine nimi. Draakonitapja püha Jüri lugu on üle maailma 

mitmesugusel kujul tuttav. Egiptuses oli püha Jüri (George) päikesejumal 

Ra (Waddelli järgi Thor/Indara), Indias Indra (Thor/Indara) ning 

heebrealaste vanas testamendis tappis Ia või Jahi nime kandev Aadam 

mao.
33

 “Edda” pajatab, et Thor või Goer (George) hukkas maokultuse 

matriarhi Eli, keda sümboliseeris draakonmadu. Niisiis hävitas George 

(Thor) draakoni (Eli). George’i ja draakoni lugu sümboliseerib võitlust maa 

all peituvate reptiloididega. Briti “Edda” pärimusi kinnitavad paljud kogu 

endisest Sumeri impeeriumist pärit üksikasjalikud kirjeldused. Umbes 

aastast 3300 eKr pärit Babüloonia pitsatil kujutatakse Eli maokultuse 

kuusirbina ning Wodanile on antud maokeha. Satanistid kummardavad 

reptiloide ja Kuud ning on seda alati teinud. Sel Babülooniast pärit pitsatil 

olev tekst kõlab “Ildi ehk hiilgav Il”, mis taas viitab, et reptiloide kujutati 

mingil viisil säravate või hiilgavatena. El või Il kannab “Eddas” Ranni tiitlit 

ning just sellest pärineb egiptuse müütide ravitsev maoema ja matriarh 

Rann-t või vastupidi.
34

  

Maokultuse sümbolism 

“Eddat” lugedes selgub, miks Merovingide vereliini järglased Troojast 

ja Trooja sõjast lausa painatult huvitusid. Selles räägitakse, kuidas Wodani 

juhitud eedenlaste maokultus Thori Troojat ründas. Enne kui Thor 

früügialasi lõi, kummardasid nood madu, ning maokultuse tootemid olid 

lõvi ja hunt. Just sellepärast nimetatakse Früügiat lõvide maaks. 

Tänapäevalgi on lõvi illuminaatide sümboolikas olulisel kujul – vaadake 

kas või Britanniat ja Briti kuninglikku perekonda. Toosama “Eddas” 

kirjeldatud maokultus jätkab tänini maailmaga manipuleerimist. Meie 
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nimetame neid illuminaatideks. Briti kuninglik perekond koosneb 

reptiloidide mõjule allutatud olenditest, kes tegutsevad 

maokultuse/illuminaatide huvides, ning me mõistame nüüd, mida tegelikult 

tähendab kuningavapp, millel lõvi aheldatud ükssarvikule vastu vaatab 

(joonis 20). Thori/Indara ja tema põhjarassi sümbol oli sokk, millest hiljem 

kujunes ükssarvik.
35

 Niisiis tähendab see sümbol, et lõvi (maokultus) 

valitseb ja vangistab aheldatud inimrassi ja oma kõige vihasemat vaenlast 

põhjarassi (ükssarvikut). Vaadake ka, kuivõrd sarnaneb kuningavapp 

Rothschildide omaga, millele on paigutatud lõvi, ükssarvik ja fleur-de-lis 

(joonis 21). Kreeka kangelane Prometheus on Waddelli järgi samuti 

Thor/Indra/Aadama võrdkuju, kelle “jumalad” (reptiloidid) on aheldanud ja 

piinavad karistuseks katse eest anda inimestele haridust ja neid valgustada. 

Sageli kujutatakse teda teadmiste tõrvikut hoidvana. Tänapäeva maokultuse 

ühe ülemaailmse keskuse, nimelt Londoni linna vapil on kujutatud püha Jüri 

rist, mida hoiavad (valdavad, valitsevad) kaks lendreptiloidi (joonis 22). 

Piki Thamesi jõge Citysse sõites möödute kahest püha Jüri risti hoidvast 

lendreptiloidist (vt pildiosa). Nagu olen juba varem maininud, paigutas 

Rockefellerite reptiloidne vereliin New Yorgi Rockefelleri keskusse 

Prometheuse kuldkuju (joonis 23). Veel ühe näitena võib mainida Poola 

heraldikat ja vappe. Neil leidub kogu Euroopa kuningakodades kasutatud 

sümboleid – ilmselt reptiloidne madu, greif, salamander, heeroldikepp, 

sfinks ja ükssarvik.
36

  

 

Joonis 20: Ülimalt sümboolsel vapipildil on kujutatud lõvi 
(maokultus/illuminaadid) 
ning ahelaisse köidetud ükssarvik (põhjarass/inimkond). 
 
Joonis 21: Rothschildi reptiloidide koja vapikujutisel on rohkesti 
illuminaatide 
sümboleid ning see sarnaneb tähelepanuväärselt kuningliku 
vapipildiga. 
 
Joonis 22: Londoni linna, maailma ühe tähtsama illuminaatide 
keskuse vapipilt. 
Kaks lendreptiloidi hoiavad (valdavad) püha Jüri risti. Pildistasin 
seda Burnham Beeches’is. 
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Valitse, Britannia 

“Eddas” kirjeldatud Thori/Indara põhjarassi ning Eli, Wodani ja Balderi 

lahingute kirjeldused aitavad selgitada paljusid muistseid ja tänapäeva 

saladusi, sümboleid ning piiblitekste (joonis 24). “Edda” pajatab, kuidas 

Thor/Indara ja põhjarass/aarialased tulid Euroopast Doonau-regioonist 

Lähis-Ida maokultuse valdustesse, eriti Eedeni aiana tuntud paika. Pärast 

paljusid põhjarassi ja maokultuse lahinguid sõlmisid Thor/Indara/Aadamana 

tuntud olend ning maokultuse juhid El, Wodan ja Balder vaherahu, nagu 

“Edda” meile teatab. Umbes aastast 3000 eKr pärit Babüloonia pitsatile on 

uurendatud Thori/Indara ja Eli kohtumine. See rahuleping põhjustas ka 

Thor/Indara/Aadama abiellumise maokultuse preestrinna Eeva ehk “Edda” 

järgi Gunn-Ifaga. Waddelli arvates on Her-Thori (Ar-Thuri) ja tema 

kuninganna Guin-EVE-re ühteheitmine sellesama sündmuse üks versioon.
37

 

Waddell lisas, et Eeva oli küll Eedeni maokultuse neitsist ülempreestrinna, 

kuid sellegipoolest goodist aarialanna. “Edda” aga kinnitab, et ta oli Eli 

vardja ning sündinud merevahu hõimu kobrutisest. Hiljem kujutasid 

kreeklased teda merevahust sündinud Aphroditena – kas ehk oli amfiibist 

anunnakiga tegemist? Jumalanna püsivat sidet merega kinnitab foiniiklaste 

Barati, kellest sai brittide Britannia. Kuulus briti laul “Valitse, Britannia, 

Britannia valitseb laineid” ei räägi hoopiski Britanniast, vaid muistsest 

jumalannast, keda illuminaadid on eri nimede all muistsetest aegadest tänini 

kummardanud. Mereasukatest hundihõim, kust “Edda” sõnutsi ka aarialased 

pärinesid, viitab maokultusele. Eevat ennast kirjeldatakse “Eddas” kui 

amatsooni ja valküüri, samuti nagu teisi maokummardajaid. Võib-olla 

sümboliseeris Aadama ja Eeva paariheitmine “Eddas” põhjarassi ning 

reptiloidide vereliinide, aarialaste ja maokuningate ristamist? “Eddas” 

kirjeldatud pulmaprotsessioon on jäädvustatud umbes aastast 3000 eKr pärit 

hetiitide kaljuskulptuuril Thor/ Indara/Aadama vanas pealinnas Pterias 

praeguse Türgi Bogaz Koi aladel (joonis 25). Aadam ja Eeva annavad sellel 

teineteisele ristisarnaseid embleeme ja mingi ümmarguse eseme, mis olevat 

Waddelli arvates pihlaka vili. See puu oli Thori/Indara/Aadama “teadmiste 

puu” sümbol ning tema meelest tähistas ehk just sellelt puult pärit vili 

Eedeni aia keelatud vilja lugu. “Eddas” mõnitab madude juht El Eevat, kes 

olevat poolt vahetanud ning pihlapuu preestrinnaks hakanud. “Edda” mainib 

Eevat kui Iduni, kes jagas gootidele pühalt puult pärit elutoovaid vilju. Idun 

oli sumerite  Adueni ehk Atueni, kellest hiljem sai kreeklaste emajumalanna 

Athena (joonis 26). 

 

Joonis 23:  Prometheuse kuldkuju New Yorgi Rockefelleri keskuses, 
põlev tõrvik käes. 
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Joonis 24: Thor/Indara/George võitleb Balderiga, kelle jalgu 
sümboolselt 
kujutavad maod. 
 
Joonis 25: Thori (Aadama) ja Eeva abiellumine umbes aastast 3000 
eKr pärit 
kaljuskulptuuril Plena lähistel. Thori tootem sokk/ükssarvik seisab nii 
tema enda 
kui ka Eeva kõrval. Kahe teraga kirvest hoidev Balder ratsutab 
kassitaolise olendi 
seljas. 

Leviitide muinasjutud 

Waddeli kinnitusel olevat heebrealaste leviitidest preestrid mainitud 

sümbolismi omaks võtnud ning sepitsenud sellest lähtudes loo, kuidas 

Aadamat, Eevat ja madu Eedeni aias karistati, sest nad sõid hea ja kurja 

tundmise puult, põhjarassi religiooni sümboliseeriva pihlaka otsast. 

Leviidid olid Eli madudest kummardajad ning vana testamendi jumalused 

(Elohim) olid maokultuse reptiloidid. “Edda” viitab maokultusele ka siis, 

kui Uri valküürid ja leviidid lasksid väljamõeldud Aabrahamil pärineda 

kaldealaste Urist. Kaldealased olid maokummardajad, valküürid. “Edda” 

järgi tuli ka El Urist ning “Eddas” öeldakse tema kohta Hrimni, pärslased 

aga nimetasid teda Ahrimaniks ehk Suureks maoks. Need sõnad tunduvad 

täpselt piibli Aabrahami kohta käivat. Pärslased seostasid Ahrimani 

Aeshmaga. Algselt oli too Asmodeus, ristiusu deemon, kellele pandi süüks 

nunnades ja noortes naistes iharuse tekitamist.
38

 Asmodeus on ühtaegu too 

saatanlik figuur, mis mingil mõistatuslikul eesmärgil on Lõuna-

Prantsusmaal Provence’is Rennes-le-Chateau’s kirikuuksele seatud. Just 

neist paigus on illuminaatide sümbolism ulatuslikult levinud ning see 

seostub ka Merovingide salaühingu, Sioni abikloostriga. Rennes-le-

Chateau’s asuv väike kirik on pühendatud Maarja Magdaleenale ning see 

reptiloidide vereliinide sümboolne nimi kandub draakonkuningannade 

(näiteks Eli) naisliinis katkematult edasi. Olen kuulnud, et MAG on naiste 

DNA kaudu edasiantava reptiloidide vereliinide kood ning et MAG viitab 

kuningannale. 1800. aastate lõpul korraldas Rennes-le-Chateau’ kiriku 

ümberehitustöid abee Sauniere, kes pärast kodeeritud manuskriptide ja 

muude tehisesemete leidmist sai äkki väga rikkaks. Pikemalt räägitakse 

selles raamatus The Biggest Secret. 
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Joonis 26: Sumeri jumalanna Adueni ehk Atueni, kujutatud Athenana 
kreeka 
vaasimaalingul 5. sajandist eKr. Ta on riietatud samuti nagu 
amatsoonide või valküüride sõjajumalanna. Pange tähele tema 
õlgadel siuglevaid madusid ja paljusid haakriste rüül. 

Kain ja Aabel 

“Edda” kirjelduse kohaselt oli Thor/Aadam/Indaral ja Eeval poeg 

Gunn, Ginn või Kon. Waddell oletas, et see on piibli Kain ja kuningas 

Arthuri lugude Gawain. Aastast enne 2500 eKr pärit pitsatitel nimetatakse 

teda jumal Induru pojaks Adamuks. “Edda” pajatuse järgi ründas 

maojumaluste kultuse juhtide Wodani ja Eli poeg Baldr ehk Balder Gunni 

ehk Kaini ning haavas teda. Waddelli järgi olevat Balder toosama piibli 

Aabel ning “Edda” mainib teda Eplina, mis on heebrea E-b-l, ning tema 

sumeri tiitel oli Ibil või Bal (heebrea Baal, arvab Waddell). Niisiis võis 

Baali kummardamine tähendada madude jumaldamist. Balderi teine nimi oli 

Egil, mis on peaaegu identne Egeliga ning tähendab heebrea keeles 

härjavärssi ja seostub vanas testamendis kummardatud kuldvasikaga.
39

 Kas 

kuldvasika jumaldamine tähendab mao austamist? Balderit sümboliseeris 

sõnn või härjavärss ning temast sai Iisraeli ehk Isra-Eli sõnnjumal. “Eddas” 

mainitakse teda Eedeni sõnnina. Balderit on nimetatud ka nooreks Hüdraks. 

Kreeka mütoloogias on Hüdra üheksapäine mürgise hingeõhuga maokoletis, 

kellele ühe pea maharaiumise järel kaks uut asemele kasvavad. Hüdra tappis 

päikesejumal Herakles, kellele see oli tema kaheteistkümnest vägiteost 

teine. “Eddas” on öeldud, et Thor/Indara/Aadam nimetas oma Kapadookia 

pealinna Himiniks (taevaks) ning et maokultuse Balder (Aabel) käis Thori 

Himini (taeva) peosaalis. Seal alustas ta lärmakat tüli ja solvas Eevat. 

Sellepärast viskas Eeva ja Aadama poeg Gunn/Kain/Miok (Miikael) 

maokultuse Balderi välja. Waddelli järgi sündis just sellest legend, kuidas 

püha Miikael Saatana/Lutsiferi taevast alla heitis.
40

 

Eedeni lahing 

“Edda” pajatab maokultuse ning Thor/Indara vägede sõjast, millega 

püüti Eedenis oma ülemvõim kehtestada. Waddelile on jäänud mulje, et 

hundihõim, maokultus, pildus Eedeni lahingus lennukitelt pomme, läkitas 

hõõguvkuumi rakette ning paiskas tuld ja mürgiseid suitsupilvi. Tema 
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meelest sarnanes see kõik väga nüüdissõjas kasutatavate põrgulike 

hävitamisvõtetega ning oli just niisugune, nagu sumeri pärimused 

anunnakide lahinguid kirjeldavad. “Eddas” on kirjutatud ning sumeri ja 

hetiidi pitsatitele ka uurendatud, et nii Elil kui ka Balderil olid tiivad (joonis 

27). India veedades pajatatakse taevas sõdinud jumalatest. See annab 

usutava seletuse, miks muistsetest varemetest jääb mulje, nagu oleksid 

purustused tekitatud mingite kõrgtehnoloogiliste relvadega, võib-olla 

koguni aatomipommidega. “Edda” kirjeldab, kuidas Thor alistas 

maokultuse, ning uelsi pärimustes nimetatakse seda põrgu (Eli) 

nuhtlemiseks. Sõja pöördehetk saabus siis, kui Thori poeg prints 

Kain/Miok/Miikael tappis Eli poja Balderi/Aabeli, ning seda on kujutatud 

paljudel sumeri, babüloonia, assüüria, hetiidi ning pärsia pitsatitel ja 

skulptuuridel. Umbes aastat 1000 eKr pärit egiptuse bareljeefil torkab 

Kain/Horos odaga läbi deemonkrokodillina kujutatud Abel/Seti (vt 

pildiosa).
41

 See on lohemao alistanud püha Miikaeli versioon. Sumeri-

Kapadookia jumalus püha Miikaeli kujutatakse draakonitapjana. Indias 

langes suur Deva (Tiva ehk saatan) ülik Cani (Kaini) käe läbi.
42

 Iirimaa 

püha Patricku lugude järgi saatis võitja püha Miikael teda madusid Iirimaalt 

välja kihutama. Kui foiniiklased ja teised Sumeri impeeriumist pärit rahvad 

Britannias maabusid, nimetasid nad paljud paigad püha Miikaeli järgi, nagu 

Cornwalli St. Michaeli mäe. Kui kristlased hakkasid endistesse paganlikesse 

paikadesse oma kirikuid ehitama, siis pühendati nii mõnedki neist just 

pühale Miikaelile. “Edda” kirjeldab, kuidas El ehk vana Maarja, nagu teda 

seal nimetatakse, põgenes kaotatud lahingust paadiga mööda Eufrati jõge, 

kuid Thor/Aadam püüdis ta kinni ja tappis (joonis 28). Eli ja tema poega 

Balderit ehk Aabelit kujutatakse mõnel nende hukkumise kujutisel 

krokodillidena. 

 

Joonis 27: Egiptuse mütoloogias sümboliseerib maokultuse 
jumalannat Eli lenddraakon. 
 
Joonis 28: Thor/Andara (hiljem püha Andreas) umbes aastast 2300 
eKr pärit pitsatil 
draakonit tapmas. 

Fööniks tõuseb 

Pärast seda kaotust taandusid reptiloidid ja nende maokultus maa alla. 

Tegelikult nad vist pärinesidki sealt. Millalgi 1907. aasta paiku kirjastatud 

Rollins Ancient History kinnitab, et Eeden peitus mäe sisemuses.
43

 Selles 
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öeldakse, et Mesopotaamia kahe peamise jõe Tigrise ja Eufrati lätted 

paiknesid Tauruse mäe vastasnõlvadel. Just selles regioonis elutsesid 

amatsoonid ja õitses maokultus. Rollins lisas, et need jõed voolasid läbi 

Eedeni mäe, mille jumalad olevat tehislikult püstitatud. Niisiis niisutasid 

need jõed Eedeni aeda. Seegi võib õige olla, kuid minu meelest asus algne 

Eeden siiski Lemuurias. Nagu olen varem maininud, liikusid Thor/Indara ja 

tema järglased Sumeri impeeriumiks kujunenud aladelt Britanniasse, 

mõlemasse Ameerikasse ning koguni Austraaliasse. Aga “Edda” pajatab, 

kuidas maokultus pärast Thori surma taas võimule tõusis ning et Tema (El) 

olevat praegugi elus. See imbus kuninglikes vereliinides põhjarassi DNA-

sse ning võttis nende kehad oma valdusse, nagu smaragdtahvlitel on öeldud. 

Maokultus koondus uuesti ja rajas lõpuks oma peakorteri Babülonis. Just 

sealt hakkas see suunama oma agente ja vereliine kuninga- ja usuvõimu 

tähtsatele kohtadele üle kogu endise Sumeri impeeriumi, loomulikult ka 

Egiptusse. Sealsed Maolapsed allutasid endale salaõpetuse koolid ja 

riigireligiooni ning muutsid need reptiloidide kavade elluviimise 

vahenditeks. 

Raske öelda, kui palju Waddelli “Edda” tõlkest on sõna-sõnalt võetav 

ja missugune osa on lihtsalt sümboolne. Tema arvates võivat kõike võtta 

nõnda, nagu see on kirja pandud, kuid muistsetel aegadel oli sümbolismil 

põhjapanev osa ning pole usutav, et “Edda” võiks selles suhtes erandiks 

osutuda. Mina ei ole veel näiteks Aadama ja Eeva sümbolismi täpses 

tähenduses või tähendustes selgusele jõudnud ning minu meelest on nende 

loosse segatud lemuurlaste pärimusi, samuti nagu Briti ajalugu on sumeri 

muinasjuttudega läbi põimunud. Ent Waddelli särav mõistus on 

jäädvustanud põhjarassi ja reptiloidide teema ajalukku ning näidanud, et 

maokultuse keskmes oli naine või jumalanna. 
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“Eddas” kirjeldatud maokultust saab seostada kristluse, satanismi, 

natside, vabamüürlaste, Hollywoodi, printsess Diana surma ning isegi 

Shakespeare’i näidendite tegelike autoritega. 

Selle kultuse mõjuvõrk on uskumatult avar, sest sel on tulnud ränka 

vaeva näha, et allutada endale inimeste teadvus, ja selleks ei piisa lihtsalt 

nooruslikust enese maksma panemise ihast. Need olendid teavad, et 

inimestes peitub palju suurem jõud, mistõttu meile tuleb jagada lööke iga 

nurga alt, sest ainult nõnda saab hoida meid oimetu teadmatuse kütkeis. 

Nende üks mõjukamaid relvi on olnud ristiusuna tuntud paganlik kultus. 

Ristiusu maokolmainsus 

Eli, Wodani ja Balderi – ema, isa ja poja – maokolmainsus peitub 

paljude maskide varjus. Neist kolmest on olulisemad ema ja poeg. 

Maokultuse peamises tugipunktis Babülonis oli poeg Ninus/Tammuz 

(Balder) ning ema oli kuninganna Semiramis (El). “Eddast” selgub, et 

maokultuse võitluses Thor/Indaraga asus nende üks keskus Türgis Ararati 

mäe läänenõlval Vani järve ääres vani hõimu aladel, kuhu piibli järgi olevat 

Noa laev pärast veeuputust randunud.
1
 Vani hõimu tunti Waddelli järgi 

khaldide lastena, kellest põlvnevat Mesopotaamia kaldealased ja Šotimaa 

kuldeed. Teised nende harud olid vandaalid või hunnid, niisiis samuti 

reptiloidide vereliini kuuluvad rahvad. Van ehk Baina oli maokultuse 

matriarhist kuninganna Semiramise (Eli) muistne pealinn ning minu arvates 

võib see seostuda kuningas Arthuri lugude järveneitsiga. Allilma 
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sümboliseerib ka tulejärv, surmajumalanna Heli pärispaik. Semiramis 

tähendab oksakandjat ning tema sümbol oli tuvi  - veel üks seos Noa looga, 

milles tuvi toob Noale õlipuuoksakese. Vähemalt üks uurija on seostanud 

Vani järve Eedeni aiaga.  

Niisiis esines Babüloonia ema ja poja uskumuses emana maokultuse 

Semiramis ning tema kangelasest poeg Tammuz pani alusele hilisemale 

Jeesuse loole. Hiljem näeme, kuidas toosama maokultus jõudis 

Babülooniast Rooma ning pani alusele ristiusule, nagu me seda tänapäeval 

tunneme. Kristliku ema ja poja ühenduse osalised on Maarja (veel üks Eli 

nimi) ja Jeesus (Tammuz ehk Balder). Rooma kiriku loodud kristlus on 

iidse ema ja poja maokultuse üks vorm. See pole veel kõik. Rooma olevat 

asutanud Romulus ja Remus. Need on müütilised, kuid sellegipoolest 

tähendusrikkad nimed. Waddell rõhutas, et “Edda” tekstis on Rooma nii 

maokultuse kui ka hundihõimu ehk romide kodu Edini või Eedeni teine 

nimi (hunti seostatakse sümboolselt Siiriusega). Need suguharud polnud 

põhjarassist, vaid sarnanesid tõmmude kaldealaste, lüükialaste ja 

tänapäevaste vahemere ehk ibeeria rassi kuuluvate inimestega. Rom ehk 

Romil oli ka Seti ja muistse Egiptuse maokummardajate tiitel. Moslemid 

ütlevad Türgi/Väike-Aasia kohta Rum ning Rumeenia on vampiirilegendide 

tavapärane lähtepaik. Seetõttu on põnev nentida, et emahunt olevat Rooma 

müütilisi asutajaid Romulust ja Remust imetanud, sest see sümboliseerib 

romide hundihõimu ema ja poja kultust (jumalanna kummardamist) ja 

seostub maojumaldamisega. Romuluse ja Remuse nimed pärinevad Rooma 

tegelikult asutanud iidsest naistehõimust etruscan gens Romulia. Jälle on 

naised olulisel kohal. 

Ema Maarja on draakonkuninganna El 

Ristiusu Babüloonia päritolu arvestades pole üldsegi üllatav, et rooma 

kirik Maarja, jumalanna, (seega ka Eli ehk kuninganna Semiramise) tähtsust 

nii väga rõhutab. Eli tunti ka May ehk Ema Mayna, sellest siis maipüha, 

maokultuse/illuminaatide üks kõige olulisemaid pidupäevi aastas. 

Illuminaatide loodud kommunismiusk tähistas selsamal põhjusel esimest 

maid ja korraldas sõjaväeparaade (kommunismi pärinemisest illuminaatide 

lätetest vt üksikasjalikumalt… And The Truth Shall Set You Free). 30. 

aprilli ööl toimetavad satanistid jumalanna Walpurgise auks Walpurgi öö 

rituaali. Maikuninganna Walpurgat jumaldati Saksamaal nii sügavalt, et 

kristlus rakendas ta püha Walpurgana oma huvide teenistusse ning selle 

õigustamiseks mõteldi ka sobiv lugu välja.
2
 Kuningas Arthuri lugude 

Morgyn la Faye on veel üks Eli versioon, mida tunnistab selle nime 
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tähendus: Maer (Mary), gyn (naine), Fe (surmav madu).
3
 Surmava mao 

naine Mary on seesama mis kristlaste ema Maarja. Ja morganid olid 

merenaised, kui alustatud veeteemat jätkata.
4
  

Jumalapoeg Balder 

“Edda” versiooni, kuidas Balder (Aabel) Kaini ehk püha Miikaeli käe 

läbi langes, tuntakse eri kujul paljudes kultuurides. Heebrea vanas 

testamendis tapab Kain oma venna Aabeli ja toob nõnda maailma esimese 

surma. Uues testamendis alistab püha Miikael saatana, Lutsiferi ehk suure 

lohemao. Egiptuses tapab hundipäine Set või Seth Asari ehk Osirise poja 

Horose. Indias on Kain ülik Gan, kes võitles suure Deva ehk Sõnniga, nagu 

Balderi (Aabeli) kohta mõnes “Edda” lõigus öeldakse. Kuningas Arthuri 

legendides hukkab Sir Gawain Rohelise mehe. Nagu olen juba öelnud, 

nimetasid kaldealased Balder/Aabelit Tammuziks. Tema oli tunnistatud 

poeg ehk Jumala poeg, kes suri inimkonna eest. Tammuz oli samuti mao ja 

draakonkuningate vereliini teemaga tihedalt seotud. Eli ehk Heli teist 

versiooni Hekatet sümboliseeriti veel ühe klassikalise jumalapoja 

Dionysose emana. Nii Tammuz kui ka Dionysos eelnesid palju hilisemale 

Jeesuse müüdile. Kaldelaste kurtmised Tammuz/Balder/Aabeli surma pärast 

on jäädvustatud paljudes umbes aastast 3000 eKr Babüloonias 

kirjatahvlitele talletatud ema ja poja kultuse (maokultuse) palvelauludes. 

Tammuzi nuteti eri rituaalidega taga ning juutide halamine Jeruusalemma 

lääne- ehk nutumüüri juures pärineb just sellest. Vanas testamendis 

kirjeldab Hesekiel, kuidas heebrea naised Jeruusalemmas Tammuzi 

leinavad. Legendide järgi tuleb allilmas elutseva jumalanna Eli ehk Heli 

juurde jõudmiseks ületada nutujõgi.
5
  

Jeesus on Balder 

Kui maokultus jõudis oma varasemast keskmest Rooma, siis saabus 

sellega koos ka Jeesuse lugu, nagu me seda tänapäeval tunneme, ning see 

sümboliseeris Jeesust kui Balderit, maokultuse matriarhi Eli ehk Maarja 

ristilöödud poega, ehkki Jeesuse looga seostub muidki sümboleid. Tema 

näol on tegemist isemoodi keeruka tegelaskujuga, mis koondab enda ümber 

suurel hulgal salaõpetuse kooli sümbolismi ja teemasid. Balder on üks neist 

tegelastest, kuid evangeeliumidesse on põimitud palju teisigi. Ristile 

naelutatud Jeesus olevat öelnud: “Elii! Elii! Lemaa sabahtaani”, mis 

tähendavat: “Mu Jumal! Mu Jumal! Miks sa mind oled maha jätnud?” 
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Lauren Savage, davidicke.com veebiülem, ja antud valdkonna kauaaegne 

uurija, töötas kord koos kuulsa ameerika teadlase dr Vendyl Jonesiga, 

mehega, kes inspireeris Indiana Jonesi seiklusfilmi tegelaskuju. Lauren 

rääkis mulle, et dr Jonesi arvates pärinevat need piiblis Jeesusele omistatud 

sõnad hoopis mingist Lõuna-Ameerika keelest ning et nende tõlge olevat 

lihtsalt oletus. Kui nüüd Graal on draakonkuningannade üsk, mao 

vereliinide püha sümbol, ja Jeesus sümboliseerib maojumalanna poega 

Balderit, siis näivad Sir Laurence Gardneri suguste inimeste väited hoopis 

mõjukama tähenduse omandavat. Ta kinnitab, et Merovingide (reptiloidide) 

vereliin on Jeesuse ja Maarja Magdaleena Graali vereliin. Tänu tihedatele 

sidemetele muistse ülima kuningliku draakoni õukonna ja orduga, mis 

teenib draakoni vereliinide huve, peaks Gardner kindlasti mõistma Graali ja 

Jeesuse sümbolismi tõelist tähendust, eks ju? Gardneri arvates viitavat 

“draakon” tõigale, et selle vereliini kuningaid salviti Egiptuses püha 

krokodilli rasvaga. Eli ja Balderit sümboliseerisid krokodillid ning 

krokodilli nimetus Egiptuses oli messeh, millest pärinevad sõnad messias ja 

Kristus. Mõiste “Kristus” tähendab salvitut – krokodillirasvaga võitut. 

Hindu jumal Šivat, reptiloididest nagade isandat, kutsuti samuti salvituks, 

kreeklastel aga kandis ta pärast oma kürva kastmist mestruaalverre 

Christose nime. Loodetavasti pole teil parajasti söömine käsil. Nagu 

Barbara Walker raamatus The Woman’s Encyclopedia Of Myths And 

Secrets osutab, samastavad paljud gnostikutest algkristlaste pärimused 

madu Jeesusega. Tema väitel olevat mõned kristlased arvanud, et Jeesuse 

isa oli madu, kes “varjutas” neitsi Maarja voodi ning sigitas inimkujulise 

lunastaja. See viitab Merovingide esiisa Merovee ja Aleksander Suurega 

seotud müütidele, sest nende mõlema isa olevat olnud madu või mingi 

mereolend. Naasenlastena tuntud juutidest maojumaldajad kinnitasid, et 

madu olevat messias. 

Kirjanikud, kes on “Eddat” ja teisi pärimusi kas sihilikult või kuidagi 

teisiti valesti tõlgendanud, kujutasid Balderit hea jumalusena. Maokultuse 

ema ja poja religiooni kummardanud kaldealased (Vani järve khaldi lapsed) 

uskusid, et Balder/Tammuz oli hea jumal, imepäraselt heasüdamlik ja ustav 

poeg; ta olevat olnud taevane ülempreester, kes suri oma väljavalitud rahva 

kaldealaste lunastamise nimel; ta ohverdati ja laskus allilma, kust pöördub 

oma teises tulemises kord tagasi, et luua uus taevas ja uus Maa. Niisiis on 

kõik üsna samamoodi, nagu kristlased Jeesusest räägivad. James 

Churchward juhtus kord mainima, et kaldealased polnud rahvas, vaid sekt. 

Skandinaavia legendi järgi olevat Balderil olnud puuvõõrikust oda, millega 

pime jumal Hod teda viskas. Kristlaste pärimuses torkas pime tsentuurio 

Longinus Jeesust oma odaga. Märtsi iidid ehk 15. märts oli muistsel ajal 

Hodile pühendatud päev ja just selle päeva valisid ristiusu kiriku 

maokultuse juhid õnnistatud Longinuse päevaks!
6
 Kirg, millega Hitler ja 
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natsid püüdsid ettemääratuse oda oma valdusse saada, tulenes nende seosest 

oma jumala Balderi või Balduriga. Hitleri arvates oli Austria kujumuutjatest 

Habsburgide perekonna valduses olev ehtne oda kuulunud kord reptiloidide 

vereliinist pärit Karl Suurele. Ta uskus, et iga selle kandja on võitmatu, ja 

varastaski selle Austria annekteerimise järel Habsburgidelt, ehkki abi tal 

sellest siiski polnud. Ja Arthuri lugude püha Graali peeti anumaks, millesse 

koguti Jeesuse kehha löödud odahaavast kogutud verd – seega maokultuse 

ehk illuminaatide legendaarse märterkangelase Balderi maoverd. Termin 

“illuminaadid” ehk “valgustatud” on seotud Balderi Loki nimega. Sellest sai 

Waddelli arvates valgusetooja Lutsifer. Ja Jeesus olevat olnud maailma 

valgus. 

Juudi isa ja poega kujutati mõnikord samuti ristipuule naelutatud 

eeslipäise mehena. Balder, Tammuz ja Jeesus on üks ja sama olend. 

Illuminaadid lõid ristiusu, et petetud inimesed kummardaksid reptiloididest 

jumalusi, ning arvaksid, et tegelikult jumaldatakse sootuks midagi muud. 

Kuidas Alice Imedemaal ütleski? 

 

Miski ei saa olla see, mis ta on, sest kõik on see, mida ta pole. 
Ja vastupidi – see, mis ta 
on, ei saa olla. Ja mis pole võimalik, see on olemas. Kas saad 
aru? 

Must madonna 

Nüüd mõistame, miks illuminaatide tähtsad tegelased, nagu seda on 

George Bush, George W. Bush, Bill Clinton, Briti kuninglik perekond ja 

teised, teesklevad veendunud kristlasi, osaledes sellegipoolest satanistlikes 

rituaalides. Nad teavad, mida see tegelikult tähendab. Ristiusk on neile 

maojumaluste, eriti Eli ja Balderi, ning muude illuminaatide sümbolite ja 

jumaluste kummardamine. Templirüütlite salaühing kujundas ja rajas 

kuulsaid gooti katedraale, millest said maojumalanna pühakojad. Aastail 

1170 kuni 1270 ehitati ainuüksi Prantsusmaal umbes 80 katedraali ja 500 

kirikut, mis kõik olid pühendatud jumalaemale (Elile, Semiramisele, 

Maarjale). Maokultus/illuminaadid valitsesid templirüütlite üle, kuid paljud 

orduliikmed ei teadnud seda – samuti nagu enamik tänapäeva vabamüürlasi. 

Templirüütlid kasutasid oma sümbolina Thor/Indara/püha Jüri punast risti 

ning pealtnäha kummardasid nad kõrvalekaldumatult ristiusu  Jumalat nagu 

tänapäeva vabamüürlasedki. Aga tipptasandil on nii üks kui teine 

maokultuse/illuminaatide teenrid. Nende “kristlikud” kirikud ja katedraalid 

on täis jumalannade, astroloogilisi, Päikese ja seksuaalsuhete sümboleid 
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nagu vabamüürlastelgi. Loomulikult peabki see nõnda olema. Mõlemad 

äratas ellu üks ja sama jõud. Suured katedraalid paiknevad muistsete 

paganlike kombetalituste paikades. Pariisi Notre Dame (Jumalaema kirik) 

ehitati jumalanna Artemise/Diana – Eli – kummardamise paika. 

Reptiloidide vereliini Merovingid austasid seda jumalannat samas paigas 

ning Notre Dame’i ehivad reptiloidikujulised veesülitid. Pariisi lähedal 

asuva Chartres’i katedraali ehitasid templirüütlid paganlike rituaalide 

pühapaika. See oli nii tähtis, et druiidid tulid üle kogu Euroopa sinna 

kombetalitustele. Chartres’i katedraal oli samuti nagu Notre Dame Musta 

madonna – ehk draakonkuninganna Eli – austamispaik. Kuni 

kaheksateistkümnenda sajandi lõpuni osalesid Chartres’i kogunenud 

palverändurid “ristiusu” rituaalil, millega kummardati Eli ehk Musta 

madonnat. Pärast palvetamist ja katedraalis missa ärakuulamist laskusid nad 

põhjapoolse käigu kaudu kiriku all peituvasse iidsesse krüpti. Seal austati 

Notre Dame de Sous-Terre’i (allilma jumalaema) –, keda kujutas must 

eebenipuust naiseskulptuur, laps põlvel. Need olid taas ema ja poja 

maokultuse El ning Balder. Laps istus tingimata vasakul põlvel, sest 

satanism nimetab ennast vasakpoolseks rajaks. Chartres’i Musta madonna 

pead ehtis nagu alati kroon ning kuju alusel oli rooma raidkiri “Neitsi, kes 

sünnitab elu.” Kroon on reptiloidide vereliinide sümbol ning sellega osutati 

antud isiku kõrget seisundit satanismis. Musta madonnat nimetati taeva 

kuningannaks ning kõiki neid neitsitest emasid sümboliseeris tuvi. Briti 

kuningakoja kroonid, tuvid, lõvid ja kõik muu on tänapäeva võimukandjate 

maokultuse sümbolid. 

Mees, kes Musta madonna jumaldamiseks kõige rohkem ära tegi, oli 

Prantsusmaal asuva Clairvaux’ abt püha Bernard (1090–1153), kes asutas 

tsistertslaste ordu. Kuulutati, et talle olevat osaks langenud imepärane 

valgus, kui Chatilloni Must madonna vajutas oma rinda ja pigistas talle suhu 

kolm piimapiiska. Jah, te lugesite täiesti õigesti. Bernard oli ka oluliselt 

tegev Templiordu rajamisel koos illuminaatidest St. Clairi perekonnaga, 

kellest põlvnevad praegused Šotimaal Edinburghi lähedal elavad Rosslyni 

Sinclairid. Kui maokultuse süvendamise löögijõuks kavandatud Templiordu 

oli asutatud, siis valis see oma ametlikuks kaitsejumaluseks Jumalaema ehk 

Taevakuninganna, nagu El-Semiramist tavaliselt nimetati. Samuti tegid 

teutooni rüütlid, kes on sügavalt seotud reptiloididest Habsburgidega. 

Jumalanna kujutised ehtisid nende rüütlilippe ja tema auks võideldes kõlas 

lahinguhüüdena tema nimi. Niisiis võideldi Maarja nime all tegelikult Eli 

eest ja Jeesust kaitstes peeti hoopis Balderit silmas. See selgitab, miks 

ristiusk, religioon, mis pidavat lähtuma armastusest, on olnud ülemaailmse 

genotsiidi ja piinamiste vahend. Ristiusu kolmainsuse Püha Vaim oli 

heebrealaste meelest naissoost ning ka kristlik algkirik arvas samuti. 
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Sõna “piibel” tuleneb Byblosest, mis tähendas Maarja varasema 

versiooni Astarte pühapaika. Seda pühamut teatakse juba neoliitikumist 

ning Astartet peeti maailma tõeliseks valitsejannaks. Teda jumaldati kõikjal 

kui ema Maarjat, Hathori, Demeteri ja Aphroditet ning Indias oli ta Kali. 

Veel üks ristiusu sünniga seostuv paik on praeguses Edela-Türgis asuv 

Efesos. Müütiline Paulus olevat läkitanud kirja efeslastele ja kreeka 

müütides räägitakse, et selle linna olevat rajanud amatsoonid. Just Efesos oli 

amatsoonide jumalanna Artemise/Diana austamise tähtsaim paik. Mina 

külastasin Efesost 2000. aasta suvel. Kõrgel künkal iidsete varemete kohal 

asub ehitis, mis olevat olnud… Jeesuse ema Maarja kodu. Veel jumaldasid 

amatsoonid Kybelet, kogu Väike-Aasia (Türgi) emajumalannat; tema jõudis 

Rooma linna lõvide ja maokultuse maalt Früügiast. Temaga seotud 

rituaalide hulka kuulus ka ristimine püha sõnni verega. Too kujutas tema 

surevat elukaaslast Attist, kelle järgi Jeesus paistab olevat kriipsupealt 

kopeeritud. Kybele tempel Roomas asus praeguse püha Peetruse basiilika 

kohal kuni neljanda sajandini, mil ristiusu kirik selle üle võttis. Kybele 

preester Montanus ehk Mägede mees samastas jumalus Attist Jeesusega. 

Kristlased sulgesid montaniste nende Väike-Aasias asuvatesse kirikutesse 

ning põletasid nad elavalt.
7
 Kybele oli koobaste jumalanna ning just seal 

olevat sündinud paljud Jeesusega sarnanevad lunastajatest jumalad. Kas 

tegemist on reptiloidide allmaavõrgustikuga? 

Eli punane roos 

Eli paljud erimid olevat olnud seksuaalsuse ja viljakuse ning Kuu ja 

Veenuse jumalannad. Igas ristiusu kirikus olev kivist ristimisvaagen 

sümboliseerib maokultuse ehk illuminaatide maagilist kivikarikat, mida 

kirjeldatakse “Eddas”. Gooti kirikute uksed ja neid ümbritsevad vaondid 

kujutavad vulvat ning paljude kaare ülaosa ehib koguni kliitori sümbol. 

Sedasama võib näha akendel, eriti gooti katedraalide roosakendel. 

Chartres’is kujutab üks aken Prantsuse roosi, mille keskel on Maarja. 

Roosaknad vaatavad läände, naisjumaluste pühasse suunda. Punane roos on 

jumalanna sümbol ning otsekohe pöördub mõte roosiristlaste punase roosi 

ja ristisümboli poole. Nemad on oluline kude illuminaatide võrgus ning 

kinnitatakse, et nende liin ulatub Vana-Egiptusse ja veel kaugemasse 

minevikku Noani, tolle reptiloidide vereliini sümbolini. Veel üht selle 

salaühingu eliitvõrku nimetatakse Roosiorduks, kuhu kuuluvad ka endised 

Kanada peaministrid Brian Mulroney ja Pierre Trudeau, kes mõlemad on 

satanistid.
8
 Trudeau on äratanud tähelepanu sellega, et kannab alati revääril 

punast roosi. Mõne vabamüürlaste haru rituaalides on roosil ja ristil tähtis 

koht. Ja jälle seostatakse ristiusu ema Maarjat roosiga, sest ta on jumalanna 
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kummardamise sümbol. Roomlased kutsusid roosi Veenuse lilleks ja 

sellesama väljendiga pöörduti jumalanna, ka kuninganna Semeramise poole. 

Punane roos sümboliseeris naise seksuaalsust ja valge roos või liilia 

neitsilikku jumalannat. Kristlased seostasid Maarjat ühtaegu roosi ja liiliaga 

ning nimetasid teda pühaks roosiks. Sama tiitlit kandis ka India Suur ema. 

Roomakatoliku ema ja poja kultuses ulatuslikult kasutatav roosikrants on 

kopeeritud India hävitusjumalanna Kali Ma mantrate roosikrantsist. 

Araablased nimetasid oma roosikrantse wadijaks ehk roosiaiaks ja selle 

ladina versioon rosaarium kirjeldab ema Maarja kummardamise algseid 

roosiaedu. Satanismis on ohverdamiseks sigitatud laste üks peamine 

koodnimetus “Rosemary’ laps”. Sama pealkirja kandis Roman Polanski 

film. Charles Mansoni satanistide perekond tappis tema abikaasa näitlejanna 

Sharon Tate’i koos sündimata lapsega. Tony Blairi leiboristide partei valis 

punase roosi oma logoks tänu illuminaatide kloonile ja hilisemale häbiga 

taandunud ministrile Peter Mandelsonile, kelle hüüdnimi on Pimedusevürst. 

Suurbritannia kahe ülejäänud suurema partei logod on tuvi 

(liberaaldemokraadid) ja läidetud tõrvik (konservatiivid), mis mõlemad on 

aastatuhandete tagant pärit olulised illuminaatide sümbolid. 

“Shakespeare” oli lord Draconis 

Shakespeare’i teosed on samuti kogu selle loo osa. Tema tekstid on 

tulvil esoteerilisi ning illuminaatide sümboleid ja koode. Näiteks, 

Shakespeare’i “Suveöö unenäos” on haldjate kuninganna (reptiloidide 

vereliin) veel üks universaalse jumalanna Titania erim. Legendi järgi oli ta 

vägev jumalanna, kes valitses jumalate rassi titaanide üle. Arvestades 

illuminaatide lausa jahmatavat sümbolismikiindumust, tunnen, et Titanicu 

(Titania) uppumisloos peitub midagi enamat, kui me oleme seni aimanud. 

Neid jumalannasid seostatakse peamiselt mere ja allilmaga – ning 1912. 

aastal aset leidnud Titanicu tragöödias hukkunud inimesed ohverdati 

mõlemale neist. Mina ei usu jäämäega kokkupõrkamise väidet. Praeguse 

Lõuna-Venemaa aladel oli Titania (keda seal tunti Rheana) Punane Ainus 

ning roomlased pidasid teda Rooma müütiliste asutajate Romuluse ja 

Remuse emaks. Titania kuningat “Suveöö unenäos” nimetatakse Oberoniks. 

Tema lähtekuju pärineb tegelikust elust ja ta oli Shakespeare’i näidendite 

tegeliku looja Edward de Vere of Loxley, Oxfordi seitsmeteistkümnenda 

krahvi esiisa. Koos teistega tegi ühendriiklasest uurija Brian Desborough 

kindlaks, et näidendid lõi Elizabethi-aegse ühiskonna illuminaatidest 

pühendatute sündikaat, mida juhtis de Vere ning kuhu kuulusid Sir Francis 

Bacon, John Dee ja Edmund Spenser.
9
 Elizabeth I (!558–1603) kuulus 

olulisse vereliini ning teda kutsuti Faerie Queene’iks (haldjakuningannaks). 
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Bacon oli templirüütel, roosiristlaste ordu juht ja mees, kes korraldas 

kuningas Jamesi piibli tõlkimist (põhjalikumalt vt The Biggest Secret). 

Samuti kirjutas Bacon raamatu The New Atlantis, kirjeldades ühiskonda, 

mis hiljem kehtestati Ameerika Ühendriikides. Ja Bacon kirjutas ka 

nähtamatust kolleegiumist, mis varjatult valitseb toimuvat. Üheks selle 

salakolleegiumi ilminguks sai Londoni Kuninglik Selts, mille asutasid 

vabamüürlased 1660. aastal eesmärgiga mõjutada teaduslikku mõtet. 

“Shakespeare’i” näidenditesse on sümbolite ja fraasidega kodeeritud 

esoteeriline teadmine, mida mõistab ainult pühendatu. L. A. Waddell 

rõhutas, et vähemalt kuus sajandit enne “Shakespeare’i” loodud “Edda” 

osad on kirjutatud samasuguses stiilis, mida hiljem hakati šeikspiirlikuks 

nimetama.
10

 De Vere’i perekonnale kuulus reptiloidide vereliinis nii kõrge 

koht, et Edward de Vere kandis lord Draconise pärilikku tiitlit – sama tiitli 

annetas Vlad Teibasseajaja Dracula vereliinile iidne Draakoniordu, mida 

praegu juhib Sir Laurence Gardner. Edward de Vere oli Inglismaa 

lordkantsler ning tema esivanemate hulka kuulus Prantsusmaal ka Anjou’ ja 

Guise’i prints Albrey, keda tunti haldjakuningana – teisiti öeldes 

draakonkuningana. Olen aristokraatlikust Anjou’ liinist oma raamatuis palju 

kordi kirjutanud. Anjou’ koda on kuni tänaseni olnud reptiloidide üks 

tähtsamaid vereliine. Plantagenetide dünastia, kes valitses Inglismaal Henry 

II-st (1154) kuni Richard II-ni (1399) oli Anjou’ koja haru ning kõige 

olulisem neist oli de Vere’i koda. Kuninglik ajaloolane parun Thomas 

Babington Macaulay kirjutas 1861. aastal, et Vere’id olid kõige pikem ja 

hiilgavam ülikute liin, keda Inglismaa on kunagi näinud, sest nende 

esivanemate hulka kuulusid Merovingid, piktid ja sküüdid (amatsoonid ja 

põhjarass).
11

 Laurence Gardner nimetab neid haldjarassi tõeliseks 

kuninglikuks liiniks, mis ümberöeldult tähendab reptiloididest 

kujumuutjaid. 

Vabamüürlased on maokultus 

Vabamüürlus on maailma suurim salaühing ning maokultuse eesliin, 

ehkki suurem osa liikmeskonnast ei tea sellest midagi. Vabamüürluse 

kangelane on keegi Hiiram Abif. Vabamüürlaste pärimuse järgi olevat ta 

olnud Saalomoni templi suurmeister ja arhitekt, kes keeldus avaldamast 

vabamüürlase saladusi ja tapeti. Umbes samamoodi kirjeldatakse egiptlaste 

Osirise hukkumist. Tüürose kuningas Hiiram I (969–936 eKr) ilmselt 

polnud Hiiram Abif, ehkki ka temal on Saalomoni templi loos oma roll. Ka 

Hiiram Abif olevat pärinenud Tüürosest (templirüütlite vanast kindlusest) ja 

Ty on Balderi teine nimi. Hiiram Abifi nimetatakse vabamüürluses 

lesepojaks ning ühtaegu Tüürose arhitektiks. Koodsõna “lesk” viitab 
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draakonjumalanna Elile ning poeg võib väga hästi olla Balder. Üks Balderi 

tiitleid oli ju “abieluväline lesepoeg”. Ängistust väljendab kood: “Kas siis 

keegi ei tule lesepojale appi?” Üks “Eddas” mainitud hõime, kes võitles 

maokultusega, oli Hrym, ning hiljem kujunes sellest germaani hermioonide 

suguharu. Rooma ajaloolase Tacituse arvates põlvnesid nad Herminist, keda 

Waddell seostab Wodani vereliiniga. Reptiloidide ja draakonjumalannade 

kummardamine ning nende vereliinide võimupositsioonidele seadmine on 

saladuste saladus, mida kõikides salaühingutes varjatakse. Endine 

kolmekümne kolmanda astme vabamüürlane Jim Shaw pühendati 

vabamüürlaste ordude ja haruühingute pikka loetellu. Kõige kõrgemale 

ametlikule astmele jõudnud, mõistis ta, mida vabamüürlus endast tegelikult 

kujutab, ja kirjutas paljastuse The Deadly Deception. Ta pühendati Šoti 

riituse kolmekümne kolmandasse astmesse selle astme kõrgemas 

peakorteris, mis asub Loode Kuueteistkümnendal tänaval Washingtonis, 

päris Valge Maja lähedal. See on ehitatud egiptuse stiili templina, mida 

väljas valvavad kaks naisenäoga sfinksikujulist figuuri. Kas see ehk vihjab 

Giza sfinksi varjus peituvale tõele? Ühe Washingtoni sfinksikuju kaela 

ümber väänleb kobra. Teise kaelal on naise kujutis, mis Shaw’ arvates 

sümboliseerib viljakust ja loomejõudu.
12

 Need on Artemise/Diana suguste 

jumalannade annid. Hoone esikülje sambarea varjus peitub tõusva Päikese – 

Horose, pigem siiski päikesejumalanna Soli – suur kujutis, mida ümbritseb 

kuus suurt kuldmadu. Selle vabamüürlaste kõige pühama paiga sisemuses 

madude teema jätkub. Shaw kirjutas: 

 

“… kõige tähelepanuväärsem on viis, kuidas kõik seinad on 
madudega dekoreeritud. Neid on iga liiki, mõned väga pikad ja 
jämedad. Paljude Šoti riituse astmete puhul on madude 
kujutistega tegemist ja mina tundsin need sealsete 
seinakaunistuste hulgas ära.”

13
 

 

Salaühing, maokultus ja jumalanna sümbolism andsid endast 

Ühendriikide asutamisel selgesti märku. Kuninganna Semiramis (see nimi 

tähendab oksakandjat) oli Eli teine nimi ja teda sümboliseeris tuvi. L. A. 

Waddell kinnitas, et india veedades nimetati Eli Saramaks – panide või 

vanide emahundiks. See oli Vani järve amatsoonist kuninganna Semiramis 

ning ilmselt tulenes just sellest algset läänemaailma laastanud vandaali või 

turaani hordide hõimunimi sarmaadid. Rooma maokultus jumaldas 

Semiramist kui Venus Columbat või Veenus-Tuvi. Columbe tähendab 

prantsuse keeles praegugi tuvi. Columbast kujunes maokultuse 

draakonjumalanna Eli ehk Semiramise sümboolne nimi. Samuti märkame 

seda sõnatüve Christoph Kolumbuse (tegelikult Coloni) nimes. Just 
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Kolumbus viis maokultuse oksa Ameerikasse. Kanadas on Briti Columbia, 

USA pealinn Washington asub Columbia distriktis ning sama nime 

kannavad ka illuminaatide paljud ettevõtted ja organisatsioonid: Columbia 

Pictures, Columbia ülikool ning USA ringhäälinguvõrk Columbia 

Broadcasting (CBS). Viimaste aastate üks kohutavamaid sündmusi 

Ameerikas oli tulistamine Columbine’i keskkoolis ning kui te olete 

illuminaatide lausa uskumatust ja detailideni ulatuvast 

sümbolismikiindumusest juba aru saanud, siis mõistate, et see asukohavalik 

polnud sugugi juhuslik. Inglise vabamüürluse suurloož paikneb Londonis 

Great Queen Streetil ning seegi sümboliseerib maojumalanna Eli 

kummardamist. Illuminaatide üht peakorterit Inglismaad nimetatakse 

emamaaks ja selle riigi parlamenti kõikide parlamentide emaks. See kõik 

viitab jumalannasümbolismile nagu ka “Britannia” ise, mis tuleneb foiniikia 

jumalanna Barati või Barat-Anna nimest. 

Vabamüürlaste kangelane ja üldise vabamüürluse ülempontifeks Albert 

Pike ütles üheksateistkümnendal sajandil, et vabamüürlus on Babüloonia, 

Egiptuse, Pärsia, Rooma ja Kreeka iidsete müstiliste religioonide taassünd. 

“Vabamüürlus on seesama mis muistsed müsteeriumid,” kirjutas ta oma 

vabamüürluse piibliks nimetatud raamatus Morals And Dogma. Niisiis 

leiate vabamüürlusest samu teadmisi ja sümboleid, mida selgitati kunagistes 

salaõpetuse koolides. Ent Pike pajatab ainult pooliku tõe, sest vabamüürlus 

ei ole muistsete müstiliste religioonide taassünd, vaid nende jätkumine. 

Need pole kunagi kustunud, ainult varjunud. Vabamüürlus on suurepärane 

näide, kuidas illuminaadid on astmete, tasandite, vasturääkivuste, müstika ja 

jultunud valede keerukas põimingus alati tõtt varjanud. Ning keegi pole 

valetanud ulatuslikumalt kui vabamüürlased ise. Jim Shaw kinnitusel 

jagatakse madalama astme vabamüürlastele (see tähendab enamikule neist) 

võltsinformatsiooni ja väärtõlgendusi, et hoida neid pimeduses. Isegi 

ametlikult kõige kõrgemal kolmekümne kolmandal tasandil ei tea suurem 

osa liikmeid vabamüürluse tõelisest tähendusest, selle sümbolitest ega 

tegevuskavast midagi. Sümbolism on anunnakide-illuminaatide salakeele ja 

koodide põhialus (vt The Biggest Secret) ning vabamüürlus nimetab ennast 

sümbolites väljendatavaks ehtsa religiooni süsteemiks. Sümbolite vääriti 

tõlgendamine tähendab seega sündmuskäigu täielikku mittemõistmist. 

Albert Pike kirjutas raamatus Morals And Dogma õpetatud astmetest, kõige 

madalamast kolmest tasandist, millel pühendatakse Šoti ja Yorgi riituse 

astmetesse: 

 

“Õpetatud astmed on alles templi välisõu või portikus (lävi). 
Osa sümboleid avatakse pühendatavale, kes aga juhitakse 
valetõlgendustega sihilikult eksitusse. Ei tahetagi, et ta neist 
aru saaks, soovitakse hoopis, et ta arvaks neid mõistvat… 
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Nende tõeline seletus on reserveeritud salakunstimeistritele, 
vabamüürluse printsidele (see tähendab, 32. ja 33. 
astmele).”

14
  

Tähendused ja… tähendused 

Isegi 32. ja 33. astme vabamüürlasi hoitakse teadmatuses, kui nad ei 

kuulu siseringi vereliini. Jim Shaw’ sõnutsi on vabamüürlusel kaks 

tähendust, eksoteeriline ehk tavaline alamatele pühendatutele ja esoteeriline 

ehk varjatud kõrgematele. Ent on olemas veel kolmaski – tõde –, mida 

tohivad teada ainult vereliini pühendatute ahtake eliit ning need, kes on 

jõudnud salaühingute tavalistest tasemetest kõrgemale, illuminaatide 

mitteametlikele astmetele. Shaw’ kinnitusel jumaldab vabamüürlus loodust, 

Päikest ja Kuud fallosesümboli kaudu. Ristiusk samuti. Tema väitel kujutab 

fallos nais-Maaga seksuaalühendusse astunud Päikest, et luua uus elu. Ühel 

tasandil on see tõsi, kuid sellegipoolest pole kõik selge. Võtkem või 

vabamüürluse sümbolid vinkel ja sirkel (joonis 29). Need on alati 

paigutatud austatud meistri tooli (trooni) kohale, mis asub vabamüürlaste 

templi idaküljel, tõusva päikese suunas. Ristiusu kirikud vaatavad samal 

põhjusel itta. Shaw’ sõnutsi öeldakse madalama astme vabamüürlastele, et 

vinkel tuletab neile meelde ausust suhtlemises kõikide inimestega (palun 

vabandust, et ma ägedalt naerma pahvatasin). Sirkel aga õpetavat neid 

piirama oma kirgi ja valitsema ihasid. Võib-olla puudus pedofiil ja 

vabamüürlane George Bush koosolekult, kus sellest räägiti. Shaw nentis, et 

hiljem olevat avatud ka “tegelik” tähendus, et sirkel on Päikese mehefallos, 

mis eostab vinkliga sümboliseerivat nais-Maad.
15

  Ühel astmel on öeldu taas 

tõsi, kuid illuminaatide kõrgematel tasanditel esindavad sirkel ja vinkel 

vereliini põlistavat eostamist. Kuninganna Victoria ja Saksa prints Alberti 

(nad mõlemad kuuluvad illuminaatide vereliini) nimetähed V ja A kujundati 

sedasama väljendaval sümboolsel viisil (joonis 30) ning sellele viitab ka 

täht G vabamüürlaste logol. Shaw’ järgi öeldakse vabamüürlastele 

kõigepealt, et G tähendab “God” (jumal). Edaspidi mainitakse, et sümbol 

viitab jumalusele, ja veelgi hiljem seostatakse see geomeetriaga. Aga Shaw 

selgitab, et tegelikult tähendavat see hoopis mehelikku generatiivset 

printsiipi, päikesejumalat ehk fallost. Taas on see kõigest üks tähenduse 

tasand. Illuminaatidele osutab G nende vereliinide levitamise ja kaitsmise 

generatiivset printsiipi. Ringi keskpunkt tähendab naise (ringi) viljastamist 

mehega (punkt). Ühel tasandil on see lihtsalt Päikese sümbol, mida 

president Kennedy haual kujutavad leek ja ring, kuid tegelikult tähendab see 

vereliini. Sama võib öelda vabamüürlaste ehitistele jäädvustatud 

laevasümbolite kohta. Laevakere on naine (just sellepärast mainitakse laevu 
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inglise keeles alati naissoost olenditena), mast aga seda viljastav fallos. 

Madalama astme vabamüürlastele öeldakse, et sõõr ja punkt tähendavat 

üksikvabamüürlast (punkt), keda piiravad kohustused (ring). Mäherdune 

jama. Kõikidel neil salaühingu sümbolitel ja koodidel on eri tähendus 

madalama astme pühendatutele (umbusaldavatele), kõrgema taseme 

pühendatutele (keda poolenisti usaldatakse) ning neile, kes on jõudnud 

illuminaatide kõige kõrgematele astmetele (ainult nemad kuulevad 

tegelikkus tõlgendust). “Kohustuseks” nimetatavat verevannet andes tõotab 

pühendatav leppida piinamise ja surmaga, kui ta peaks “saladused” reetma. 

See tähendab lahterdamist, kus kõrgemad tasemed ei ava oma “saladusi” 

alamatele. Tõtt öelda, ei saa isegi kolmekümne kolmandal astmel midagi 

erilist teada, nagu Jim Shaw leidis. Kõik oluline eksisteerib ainult ametlikest 

tasanditest kõrgemal ning üksnes käputäis vabamüürlasi jõuab lõpuks sinna. 

Vabamüürlus on pettuse ja silmakirjalikkuse lampkast ning iga 

salaühingutele ja kaaspühendatutele antud tõotus käib üle mis tahes 

vannetest, mida oma riigile või rahvale presidendi, peaministri, 

kongresmeni, parlamendisaadiku, politseiniku või kohtunikuna antakse. Jim 

Shaw kirjutas: 

 

“Vabamüürlane vannub teisele vabamüürlasele saladuse 
hoidmist ning kaitseb teda isegi siis, kui see peaks tähendama 
kuriteotõendi varjamist. Mõnel astmel tehakse sellest reetmise 
ja mõrva puhul erandeid. Aga kõrgematel astmetel ei murta 
tõe varjamiseks antud tõotust. Kui vabamüürluse õpetusi 
uskuda, siis peavad nad võetud kohustust täites ka 
valetunnistusi andma, iseennast reenama või kohtunikuna 
vabamüürlase kaitseks väärotsuse langetama.”

16
  

 

Just nõnda on illuminaatide kultus oma kõikides vormides toiminud. 

Ning enamik maailma juhtpoliitikutest, kõrgetest valitsusametnikest, 

kohtunikest, politseinikest ja ajakirjandusmagnaatidest on andnud selle 

vande. Kas keegi imestab veel, miks tõde pole ikka veel päevavalgele 

tulnud? 

 

Joonised 29 ja 30: Vabamüürlaste vinkel ja sirkel kujutavad vereliini 
jätkamiseks naist 
viljastavat meest ning seesama sümbolism ilmneb kuninganna 
Victoria ja tema kõrgesse 
astmesse kuuluva vabamüürlasest abikaasa prints Alberti 
nimetähtede 
V ja A iseloomulikus põimingus. 
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Printsess Diana rituaalsurm 

Öeldust selgub maokultuse/illuminaatide ohvrina mõrvatud printsess 

Diana surma sümbolism. Draakonkuninganna El oli tuntud ka kui Hel või 

Ate (Hate ehk vihkamine). Tänapäevalgi on Hel-Ate ehk Hekate saatanlik 

jumalus, keda seetõttu põhjendatult põrguga seostatakse. Pärast president 

Kennedy mõrvamist Dallases sõitis tema naine Jackie Kennedy Kreekasse 

Egeuse mere edelaosas asuvale Delose saarele. See on jumalanna Diana 

legendaarne sünnipaik ning põrgukunstide jumalanna Hekate tavapärane 

valdus. Selsamal põhjusel tuntakse Delost surmasaarena. Hekatet kujutati 

ühtaegu neitsi ja hoorana ning teda seostati Kuuga. Tema võrdkuju 

Egiptuses oli Hequet, kes andus igal hommikul päikesejumalale ning kelle 

tootem oli täiesti kohaselt loodet sümboliseeriv konn. Diana ja tema 

satanistliku võrdkuju Hekate pühapaigad olid ristteed. Just neis paikades 

toimetasid nõiad, vabamüürlaste suurmeistrid ja sortsid rituaale. Ristteed 

sümboliseerivad jõujoonte lõikumiskohtade pöörisepunkte. Rituaalsete 

seksitalituste aegu kandsid osalised vastassugupoole rõivaid ning sooritasid 

ristteeriitustena tuntud biseksuaalseid akte. Osalevaid naisi kutsuti 

“kahepoolseteks”. Meenutagem, et amatsoonide mõju all olevad sküüdid 

kandsid oma jumalannat seksuaalriitustega austades naiserõivaid.. Ristteed 

on ka inimeste ja loomade ohverdamise paigad ning Hekatet (Eli) peetakse 

seksi- ja surma-, samuti nõiduse ja võlukunsti jumalannaks. 

Diana mõrvaga kaasnenud illuminaatide sümbolism on lihtsalt 

jahmatav. Diana surmapaigas ristub läbi Pont de L’Alma tunneli kulgev tee 

maapinnal oleva tänavaga, mis kulgeb Pont de L’Alma sillale. Tegelikult on 

see paik ristmike labürint. Diana suri ööl vastu 31. augusti. Hekate päev 

satanistide kalendris on 13. august, kuid satanistliku pöördsümbolite ja -

arvude seaduse järgi on Hekatele ohverdamise päev… 31. august!
17

 Kunagi 

rajasid Merovingid väljaspool Pariisi paigas, mis nüüd on ammu linnaga 

kokku sulanud, jumalanna Diana kummardamiseks, vererituaalide 

toimetamiseks ja talle inimeste ohverdamiseks maa-aluse kambri. See leidis 

aset millalgi aastail 500 kuni 750 ning just seal lahendasid valduste pärast 

tülitsevad (reptiloidide vereliinist) kuningad võitlusega lahkhelisid. Nagu 

olen varem maininud, on kunagine jumalanna Diana/Hekatele ohverdamise 

paik praegune… Pont de L’Alma tunnel! Sõna “pont” vihjab rooma 

ülempreestrile ehk pontifeksile ning tähendab läbikäiku või silda. “Alma” 

tuleneb Lähis-Ida kuujumalanna Al-Mah’ nimest.
18

 Niisiis tähendab Pont de 

L’Alma kuujumalanna silda või läbikäiku ja selle lähedal asuv Place de 

L’Alma on kuujumalanna väljak – ning kuujumalanna on Diana/Hekate/El. 

Amatsoonide jumalanna Kybele, keda Roomas Hekatega samal ajal 

kummardati, kandis ka Alma nime. Dianat hoiti enne haiglasse viimist 
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tunnelis nii kaua sellepärast, et ta pidi jubeda rituaali tõttu just selles 

ohverdamispaigas surema, ning ta viidi sealt ära alles siis, kui oli hinge 

heitnud. Printsess Diana maeti keset järve saarel kasvavate puude alla ning 

kõik kombetalitused korraldati just nõnda, nagu oleks maetud jumalanna 

Dianat (ükskõik mis kujul). Diana vend krahv Spencer laskis pärast õe 

surma järvele neli musta luike. Ka luiged on jumalanna sümbol ning 

skandinaavia müütide järgi kehastusid kuju muutvad valküürid luikedeks 

ning kandsid enda muundamiseks võlutoimelist luigesulgedest rüüd.
19

 

Luigerüütlid ja luigeneitsid olid paganlikes religioonides olulisel kohal. 

Sellest, kuidas maokultus/illuminaadid printsess Diana ohverdamiseks 

mõrvasid, on raamatus The Biggest Secret rohkem kui kuuekümnel 

leheküljel põhjalikult räägitud. 

Trooja, Trooja ja jälle Trooja 

Muistse Trooja sündmused on printsess Diana surma ja paljude 

muudegi sündmustega sügavalt seotud. Merovingide vereliin ulatub tagasi 

Trooja sõjani ja kaugemalegi ning just nemad asutasid linna, mis sai Trooja 

Helena (El-en) armastaja, noore prints Parise nime. Barbara Walkeri The 

Woman’s Encyclopedia Of Myths And Secrets järgi olevat Helena olnud 

neitsiliku kuujumalanna inkarnatsioon ja Hecuba ehk… Hekate tütar.
20

 

Helenat tunti ka Helle ja Selenena ning teda kummardati Spartas 

helenfooriana tuntud seksuaalpidustustel, kus seksisümboleid kanti heleneks 

nimetatud korvis.
21

 Troy ehk Troia tähendab kreeka ja heebrea keeles kolme 

paika ning on peaaegu kindlasti seotud Atlantise ja Lemuuria 

kolmikjumalanna sümbolismiga, milles üks jumalus jaotus kolmainsuseks 

ehk kolmeks paleks. Hekatet tunti kui kolme tee Hekatet.
22

 Troy ehk Troia 

on ka reptiloididest amatsoonidega seostatava Liibüa pealinna Tripoli algne 

nimekuju. 

Trooja legendid pajatavad, et Helena olevat abiellunud kuujumal 

Menelaosega, kellele tõotati selle püha abielusideme tõttu surematust. Kui 

Helena koos prints Parisega ära jooksis, soovis Menelaos säilitada 

abiellumisega saadud surematust ja varandust ning seilas oma armeega teda 

tagasi tooma. Satanistide paljud kõrged preestrinnad kannavad Heleni, 

Helena või Elaine (El-aine) nime.* Just Trooja Helena järgi nimetatud 

Elaine või Ellen sai paganluse ajal Britannia sümboolseks  kuningannaks. 

Nagu juba varem mainitud, oli Helena sugulane, troojalane Brutus see 

mees, kes pärast Trooja langemist läände Britanniasse purjetas ning asutas 

Caer Troia ehk Uue-Trooja – praeguse Londoni. Muud Elist või Helist 

tuletatud nimekujud on Helenia, Helga, Hild, Helsingi, Holstein ja Holland 
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(Hel-land ehk Halland). Viimane on praegugi üks reptiloidide vereliini 

oluline keskus. Rooma kirjanik Plinius ütles, et kõik Scatinavia ehk 

Skandinaavia rahvad on ema Heli lapsed, keda nimetatakse 

hellevioonideks.
23

 Usuti, et Hel elas leedripuu ehk Heli-puu/elfipuu ladvas. 

Kuningliku draakoniõukonna ja ordu juht Sir Laurence Gardner mainis, et 

tema draakoni vereliine olevat nimetatud haldjarassiks ning et elf, haldjas ja 

härjapõlvlane olevat kuningliku suktsessiooni (reptiloidide hierarhia) 

mitmesuguste kastide esindajad.
24

 Paljudesse muinasjuttudesse ja muudesse 

lastelugudesse on kodeeritud draakoni vereliinide ja nende võimuvõitluse 

teema. Konnaks muudetud printside ja printsesside legendid 

sümboliseerivad kujumuutmist. Seesama käib lossitornidesse lukustatud või 

konnasid sünnitanud draakonprintsesside kohta. 

[* See ei tähenda, et kõik teadaolevad nimekujud on siin kirjas. Ainult need, mida 

illuminaadid kasutavad.] 

Maokultus on satanism 

Satanistid kasutavad ka tänapäeval samu jumalusi, sümboleid ja 

rituaale nagu muistsetelgi aegadel, sest nad on sama võimuiha ja vereliini 

esindajad. Ühendriikides tegutseb Seti tempel, Anton LaVey’ kurikuulsa 

saatana kiriku haru. Seti templi asutas 1975. aastal Michael Aquino, 

illuminaatide mõistusekontrolli võrgustiku üks kurikuulsamaid tegelasi, 

nagu ma seda oma teistes raamatutes üksikasjalikult kirjeldan. Seti ja Seti-

Hundi sümboolseid kujutisi tunti juba igatahes juba aastal 3200 eKr, ajal, 

mil “Eddas” kirjeldatud põhjarass ja maokultus omavahel võitlesid (joonis 

31). Seti templi veebisait nendib: 

“Giza suur püramiid on üks varasemaid monumente, milles kajastub 

Seti surmajärgse elu idee ja  seos päikesega. Suures püramiidis on 

spetsiaalne õhukanal, mille kaudu kuninga akh lendas tähele α Draconis, 

mis on Seti täht Reie (Suure Vankri) tähtkujus.”
25

 

α Draconis on Draco reptiloididest valitsejate oletatav baas. Egiptlased 

nimetasid seda Thurbaniks, mis tähendab draakonit, ning püramiidiehitajad 

paigutasid rajatised just Thurbani/α Draconise järgi, mis märkis aasta 3000 

eKr paiku maailma põhjapoolust. Hüksoslased, kes Egiptusse tungisid ja 

aastail 1785 kuni 1580 seal valitsesid, olid Seti kummardajad ning nad 

paigutasid oma pealinna iidsesse Seti jumaldamise paika Avarisesse. Nad 

kujutasid Setti eesli peaga. Tanise Setti kummardavate preestrite liinist 

kujunes lõpuks kuninglik vaaraode liin, näiteks Seti (“Seti mees”) ja Setnakt 

(“Set on vägev”). See oli maokultus.  
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Joonis 31: Hundipäine Set egiptuse pärimuses, sealne Balderi 
versioon. 

Holle-wood, El-lusioni maa 

Ma ei jõua vist küllalt rõhutada, et tänapäevaks nimetatava mõistmiseks 

peame aru saama minevikust, ning just sellepärast on 

anunnakid/illuminaadid ajaloo ümberkirjutamisega nii palju vaeva näinud. 

Isegi Hollywood on hea näide. Druiidid kummardasid puid, eriti tamme. 

Iileks oli nende kõige püham sümbol, sest see oli pühendatud allilma 

jumalannale ema Hollele või Helile. Niisiis tähendab Holle ehk Holly-wood 

(Hel-wood) võluväega kohta ning illuminaatide massipropaganda ja 

ajupesumasina asupaika Californias. Iileksist tehti võlukeppe. Holly ehk 

holy (püha) on seotud Eli ehk Heli vagiinaga ning saksa hohle tähendab 

koobast või hauda.
26

 Koobas on Jeesuse-suguste jumaluste tavapärane 

sünnipaik. Punased iileksimarjad sümboliseerisid naiseverd ning valged 

meheseemet ja surma. Iileksi ehk püha puu tähtsust kajastavad paganlikud 

jõululaulud, mida kordavad tänapäeva kristlased, kes kinnitavad, et iileks 

kingib krooni. Huvitav märkida, et Briti kuningliku perekonna ametlikku 

residentsi Šotimaal Edinburghis nimetatakse Holyroodhouse’i paleeks. 

Rood on “Eddas” kirjeldatud pihlakas, mida seostatakse Thoriga. Uus Šoti 

parlament asub Holyrood Roadil. Kõrgel Holyroodhouse’i palee kohal, 

Holyroodi pargi kõige kõrgemas punktis kerkib kuningas Arturi trooni 

nimeline kalju. 

Kui kõik öeldu tundub teile uus olevat, siis loodetavasti hakkate 

mõistma, kui palju sellest, mida me minevikuks ja olevikuks nimetame, on 

olulises omavahel seotud ning kuidas selle varjatud jõud annab endast  

märku kõikjal, kui te vaatamiseks vähegi aega võtate. 
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See Kristuse müüt on meid hästi teeninud. 

Paavst Leo X 

 

Religioon on kõige mõjukam seni leiutatud mõistuse massivaldamise 

vorm ning seega juba tuhandeid aastaid reptiloidide tegevuskava 

realiseerimise kõige tähtsam vahend. See on aheldanud masside mõtteid 

ning hoidnud neid lakkamatus hirmus ja orjameelsuses. Ja ometi lepitakse 

sageli lausa groteskse vaevaga, uskudes sutaanikandjaid, kes nimetavad 

seda “Jumala kavatsuseks”. Leppige täna sõnnikuga, aga homme saate selle 

asemele paradiisi. Alati homme. 

Babülooniast Rooma 

Valitsemine religiooni varal kujundati välja ja lihviti Babüloonias, 

Mesopotaamias Sumeri aladel. Babüloonia ka paik, kust globaalne 

finantstüssamine maailmale kaela määriti. Sel viisil pettes laenatakse 

inimestele raha, mida pole olemas, ja nõutakse selle eest intresse. Juhtus 

nõnda, et pärast Sumeri impeeriumi kokkuvarisemist sai Babülonist 

anunnaki vereliinide uus peakorter. Hiljem liikus nende operatsioonikeskus 

Rooma ning siis kujunes seal Rooma keisririik ja rajati rooma kirik, mis 

mõistetavalt jäljendas babüloonia religiooni. See kasutab sama meetodeid, 

sümboleid ja pärimusi. Huvitav märkida, et sõna “basiilika”, näiteks Rooma 

püha Peetruse basiilika, näib tulenevat terminist, mis käis ühtaegu surmava 

sisaliku ja kroonitud peade kohta. Basilisk oli “müütiline madu, sisalik või 

draakon, madude kuningas, kelle sisin peletas eemale kõik teised roomajad 
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ning kelle pilk ja hingeõhk olid saatuslikud”, nagu kirjutas Norman Lewis 

raamatus Comprehensive Word Guide (Doubleday, New York, 1958). See 

oli kuningmadu, keda kõik teised roomajad kartsid. The American Heritage 

Dictionary Of The English Language (neljas trükk, 2000) avaldab, et sõna 

“basilisk” tuleneb ladina/kreeka terminitest basiliscus, basiliskos ja basileus, 

mis tähendab kuningat või väikest kuningat. Sellest arenes vanaprantsuse 

sõna basilisc. Taas seostub kuningavõim maoga. Basiliski mainiti ka 91. 

laulus, kuid kuningas Jamesi piibli tõlkimise ajaks oli see asendunud 

rästikuga. Hiljem seostati basilisk kukega ning nõnda kujunes samaväärne 

termin “kukklohe”. Püha Peetruse basiilika kuulsus seostub kukega, nagu 

edaspidi näeme. Kui sünnis, et Rooma asunud babüloonia kiriku peakorteri 

keskne ehitis kannab kuningliku mao nime! 

Roomast Londonisse 

Kui anunnaki vereliinid oma operatsioonikeskuse pärast Oranje 

Willemi randumist 1688. aastal Londonisse üle viisid, hakkas kujunema 

Briti impeerium. Tegelikult lõi nii Sumeri, Babüloonia, Rooma ja Briti 

impeeriumi üks ja sama jõud, kes neid kõiki ka valitses. Babüloonias 

rakendati sama struktuuri nagu Sumeriski, kus preesterkond esines jumalate 

vahemeeste või vahetalitajatena, mis andis neile määratu võimu inimeste 

üle. Anunnakide Babüloonia perioodi jooksul püüdsid anunnakid Sumerit 

tuhast tõsta ning arendada strateegiat, millega saanuks maailma oma 

vereliinide ja mõjukate organisatsioonide kaudu varjatult üle võtta. Selleks 

pidid nad tõelised ajaloosündmused maha vaikima, eriti nende enda rolli 

inimkonna alistamises, ning varjama salateadmisi, mis aitaksid inimestel 

mõista iseenda jõu ja võimete ulatust. John A. Keel väidab oma raamatus 

Our Haunted Planet, et nad valisid lahinguväljaks religiooni, püüdes just 

sellega inimeste mõistust endale allutada. 

 

... Minevikust pärit väärolendid maoinimesed viibivad ikka veel 
meie hulgas. Ilmselt just neid jumaldasid Stonehenge’i 
ehitajad ning Lõuna-Ameerikas künkaid kuhjanud, praeguseks 
unustatud kultuurid… Mõnes maailma paigas esinesid 
maoinimesed edukalt jumalatena ning jäljendasid 
supermõistuse [Jumala] tegutsemisvõtteid. Selle tagajärjel 
kujunesid inimeste ohverdamisele keskendunud paganlikud 
religioonid. Mis inimesse puutus, siis arenes sellest vastuolust 
religioonide ja rasside konflikt. Aasias, Aafrikas ja Lõuna-
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Ameerikas tõusid ja langesid terved nende väärjumalate 
kummardamisele tuginevad tsivilisatsioonid. 

 

… Kui indiviid oli enda sidunud, siis avas ta ukse, et 
määratlematu miski (arvatavasti vaimuenergia tabamatu 
mass) võiks tõepoolest tema kehha siseneda ning tema 
alateadvust mingil määral valitseda… Inimrass toetab 
ettureid… Iga indiviid peab teadlikult pühenduma ühele 
vastandlikest jõududest… Pealahingut alustati eesmärgiga 
võita see, mida inimese hingeks nimetatakse.

1
  

 

Valides, kas loovutada ennast jumalusele või “jumalale”, annate oma 

hinge jõule, mida see jumalus või “jumal” esindab. Ning jumalused nagu 

Maarja ja Jeesus esindavad sootuks erinevaid jõudusid kui nende “uskujad” 

arvavad. Just sellepärast on inimestel oluline vabaneda religioonist ja võtta 

oma mõistus uuesti enda kontrolli alla. Enne jätkamist on vaja rõhutada 

midagi olulist, sest päikesesümbolism näib väga tähendusrikkaks kujunevat. 

Üldiselt arvatakse, et Päike esindab meest ja Kuu naist. See on mõistetav, 

sest nõnda paistabki kõik olevat, ning ühel tasandil on see koguni õige. Ent 

kõik pole nii sirgjooneline. Saabus aeg, kui jumalanna kummardamise 

globaalne religioon asendus meesjumaluse austamisega. Ent see oli ainult 

avalikkusele ettesöötmiseks, inimeste valitsemiseks ja teadmatuses 

hoidmiseks üksnes pealispinnal nõnda. Iidsete teadmiste, igatahes ka tõelise 

ajaloo mahasurumiseks oli vaja hävitada üksnes jumalanna kummardamise 

väline ilming, ehkki pühendatud jätkasid oma tegevust endist viisi. Niisiis 

loodi judaism, ristiusk ja islam, et sünniks mulje, nagu juhiks kõike 

meesjumalus, ehkki tegemist oli ainult jumalanna kummardamise 

salamehhanismiga. Muuhulgas oli vaja ka naisjumaluste nagu El ja teiste 

olemust muuta ning neid meestena näidata. 

Päikesejumalanna 

Minevikus kujutati Päikest naisena.
2
 Jaapanis, kus maokultusel on pikk 

ajalugu, kinnitasid valitsevad klannid enda põlvnemist päikesejumalannast. 

238. aastal valitses jaapani hõime kuninganna Himiko, keda kutsuti Päikese 

tütreks. Hindude Suurt ema jumalanna Aditit kirjeldati Päikesena. Teda 

kutsuti kahtteistkümmet sodiaagimärki sümboliseerivate adiitiate emaks. 

Päike oli jumalanna rüü ja ta “riietas ennast koos Päikesega”. Kui kristlased 

võtsid tema järgi ema Maarja oma jumalannaks, siis öeldi, et Maarja oli 
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Päikesse rõivastatud naine. Tantristliku budismi jumalanna oli Päike. 

Muistsed araablased kummardasid Päikest jumalanna Attharina ja nimetasid 

teda Jumalate tõrvikuks. Keltidel oli päikesejumalanna Sulis, kelle nimi 

tulenes sõnast suil, mis tähendas ühtaegu silma ja Päikest. Mõlemad 

sümbolid ilutsevad USA ühedollarilisel rahatähel ja Ühendriikide suure 

riigipitsati reversil. Sama jumalannat tunti ka Suli, Soli ja Sunnana. Üks 

tema pühapaiku Britannias on Euroopa suurim tehisküngas Silbury Hill, mis 

kuulub Inglismaal Wiltshire’is Averbury’ seisvate kivide ja muldvallide 

kompleksi. Suli jumaldati kõrgetes paikades nagu ka Eli ning tema järglasi 

seostati mägedega. Allikate kohal kõrguvad mäed olid Britannias jumalanna 

Suli kõige pühamad paigad, näiteks Glastonbury Tor ja Bath. Bathile vaatab 

alla Solsbury Hill ning Wiltshire’is asuv Salisbury on teine 

päikesejumalanna kummardamise paik, kus paikneb ka kuulus katedraal, 

millest prints Charles kõige rohkem lugu peab. Britanniasse tunginud 

roomlased austasid seda jumalannat kui Sol Minervat. Tema sümbol oli 

öökull – nagu ka Põhja-Californias Bohemian Grove’is toimetatavatel 

rituaalidel. Ühendriikide pealinna Kongressihoonet ümbritsev teedesüsteem 

on samuti otsekui öökulli joonise järgi ehitatud (vt The Biggest Secret). Kui 

avalik muutus varjatuks, siis kujunes “mees-Päikese” sümboliks lõvi, kuid 

sellegipoolest seostati lõvi enamasti naisjumalusega. Emajumalanna 

Hathorit kujutati lõvipäise sfinksina. 

Salateadmiste Babüloonia 

Reptiloidide eesmärkide saavutamiseks kujundatud salateadmiste 

koolide/salaühingute võrk hakkas pärast aastat 2000 eKr Babülooniast 

kiiresti hargnema. Samal ajal imbus kuninglik draakoni õukond Egiptuse 

salateadmiste koolidesse ja võimustruktuuridesse. Juudi ajaloolane 

Eupolemos kirjutas, et pärast veeuputust rajasid hiiglased Babüloni – see on 

päris tavaline lugu. Babüloonia tekstide järgi olid need hiiglased anunnakid. 

Nende preestrid Babülonis hakkasid leiutama täiesti uut ajalugu ja 

religioosset “tõde”, et selle kaudu inimesi vaimselt, emotsionaalselt ja seega 

ka füüsiliselt valitseda. Selleks asendati vaimsed tõed muinasjuttudega 

müütilistest olenditest, mida massid pidid sõna-sõnalt uskuma. Tollal 

mainisid nad jumalaid ikka veel mitmuses, sest illuminaatide 

manipulatsioonid ei olnud jõudnud staadiumi, kus anunnakid ja teised 

jumalused üheks jumalaks koondusid. Kui see muutus kord teoks sai, siis 

tuli paljude jumaluste olemasolu kõige ilmsemad tõendid kõrvaldada. 

Sellega tuli toime heebrea preesterkond koos piibli inglise keelde 

tõlkijatega. Babüloonia religioon lõi isegi üksikasjalike pajatuste vormi, 

millest järgnenud aegadel lähtuti. Niisiis, esitame mõned näited minevikust. 
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Babüloonias jumaldati kolmainsust: isa Nimrodi sümboliseeris kala, poeg 

Tammuz ehk Ninus oli inimkonna päästmiseks 25. detsembril surnud, ning 

kuninganna Semiramis, too Babüloonia Isis ilmus tuvi kujul. Kuulutati, et 

Nimrod ja Tammuz, isa ja poeg, olid üks. Kui Tammuz inimkonna pattude 

pärast suri, siis ütlesid preestrid, et ta olevat hauakambrisse asetatud, aga 

kui kivi kolm päeva hiljem kõrvale veeretati, oli ta kadunud. Kõik see 

juhtus tuhandeid aastaid enne ristiusu teket ning mainitu oli kõigest üks 

paljudest Jeesuse loo versioonidest, mida pajatati juba ammu, kui Jeesus 

polnud üldse sündinudki. Jah, kevadistel kombetalitustel, millega tähistati 

Tammuz/Ninuse surma ja ülestõusmist, pakuti päikeseristiga kirjatud 

kakukesi – samasuguseid ristimärgiga saiakukleid nagu palju hiljem 

kristlaste ülestõusmispühade aegu. Ristiusk lihtsalt taaselustas paganluse, 

mis nüüd paganaid kurjuse kehastusena taunib. Mäherdune 

silmakirjatsemine! Isegi termin “testament” tähendab sõnasõnalt munandite 

kogumit. Lauren Savage, davidicke.com veebiülem ja antiikajaloo ammune 

uurija, ütles mulle, et “testamendi” tüvi olevat sama mis sõnal testes (ladina 

keeles “munandid”). Pärimuse järgi olevat vanad heebrealased kellegi 

vannet ära kuulates tal keradest, andestust, testiikulitest, kinni hoidnud. 

Kummalisel kombel tehtavat seda illuminaatide mõne rituaali aegu 

tänapäevalgi, nagu mulle on räägitud. Lauren ütles, et kuningas Jamesi 

piiblis olevat Aabraham lasknud teenril vanduda oma reie kohal, ehkki 

heebrea pärimuse kohaselt oli tegemist ilmselt mõne kõlkuva kehaosaga. 

Igatahes annab see ütlusele: “Sa oled mul munepidi peos”, uue tähenduse. 

Nagu ma olen mõistnud, oli neil aegadel suguti vahtimine veel üks jumala 

poole pääsemise tee, ning mingil viisil seostus see pühaliku lepingu 

meeldetuletamisega. Igatahes tuletab see mulle meelde, et ma polegi nii 

noor, nagu olin arvanud. Niisiis tähendab vana testament vanu munandeid ja 

uus testament uusi. Kui me kohtus piibli uuel ja vanal testamendil tõotame 

ja tunnistusi anname, kas see tähendab, et sümboolselt hoiab kohtunik meid 

munepidi peos? Teil on õigus, ei maksa riskida. Hästi arvatud. 

Jumala päikesed 

Tammuz oli Sumeri jumala Dumazi ehk Damu (“ainus eostatud poeg” 

ehk “vere poeg”) nimi ning tema järgi on loodud kõik hilisemad 

jumalapojad, kaasa arvatud Jeesus. Heebrealased pärisid Tammuze (keda ka 

Adonisena teatakse) babüloonlastelt ning rooma ürikud viitavad Tammuzele 

kui juutide peamisele jumalusele. Juudi kalendris on ikka veel “taevajumal 

Amist väljunud mao” Tammuze järgi nimetatud kuu.
3
 Ning Anu oli sumeri 

kirjatahvlite järgi anunnaki. Mesopotaamia kuningad olevat kuulunud 

Tammuze vereliini ning Sir Laurence Gardner kinnitab, et Merovingide 
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“ehtne” kuninglik liin on Jeesuse vereliin. On öeldud, et maa sai elu 

Tammuze vere läbi ning et ta oli tervistaja, lunastaja ja karjane, kes valvas 

oma täheparve üle. Ta suri, kandes mürrist tehtud okaskrooni. Tammuz 

ohverdati lunastuse päeval sümboolselt lamba kujul. Teda jumaldati 

Jeruusalemmas, kus tema loo ümberjutustuses esineb hoopis Jeesuse nimi. 

Ning ohaku kirikuõpetaja nüüd nii sügavasti kui tahes, on Petlemma 

koobas, kus Jeesus olevat sündinud, seesama, kus muistsete kinnitusel tuli 

ilmale Tammuz (Adonis). Piibli “tõlkija” Jerome tunnistas, et Petlemm oli 

viljakusejumala ehk teraviljavaimu Tammuze püha salu. Petlemm tähendab 

“leiva koda” või “vilja koda”. Egiptuse jumalapoeg Horos sündis “leiva 

paigas” ning Jeesus olevat olnud “elu leib”. 

Preesterkond võttis muistse Sumeri päikesereligiooni, esoteerilised, 

astroloogilised ja astronoomilised teadmised ning nende reptiloidjumalate 

lood üle ja peitis need sümboolse tähendusega muinasjuttudesse. See varjas 

nende tõelist tähendust kõikide eest peale pühendatute ning levitas 

pealesurutud religioonide jäiku uskumusi. Kõikidel peamistel religioonidel, 

judaismil, ristiusul, hinduismil, islamil ja budismil on üks ja seesama 

põhialus: Atlantise ja Lemuuria teadmised ning uskumused pärinud Sumeri 

teadmised ja uskumused. Kõik need peamised religioonid sündisid kunagi 

Sumeri impeeriumile allunud maadel. Need ehk rõhutavad sumeri 

uskumuste eri elemente, kuid tegelikult pärinevad kõik ühest ja samast 

valuvormist. Preesterkonna ülesanne oli kõrvaldada tõeline teadmine 

ringlusest ning nad käänasid sepitsetud usutekste, seni kuni teadmist, mis 

võinuks inimesed vabastada, hakati kujutama kurjusena. Võtkem või 

ristiusk. Preesterkonna ehk talaaride, nagu mina neid nimetan, teine 

eesmärk oli koostada lugusid ja väljamõeldisi, mis tekitaksid inimestes 

jõuetust, muudaksid nad enda silmis tähtsusetuks ja süvendaksid hirmu 

väljamõeldud jumaluste ees. Jumalate (hiljem ainujumala) vahetalitajatena 

ja olematute jumaluste kehtestatud seaduste tõlgendajatena valitsesid nad 

oma käskijate, reptiloidide ja muude deemonlike olendite tahtel inimeste 

üle. Et inimesed allasurumise, ülemvõimu ja vaesuse vastu mässama ei 

hakkaks, pidid preesterkonna luiskelood tõotama surmajärgset paradiisi 

kõikidele neile, kes kuuletuvad maises elus “Jumala seadustele”, seega 

nende seadustele, anunnaki seadustele. Ja mis ootas neid, kes sellele 

“seadusele” vastu hakkaksid? Igavene põrgutuli ja äraneedmine. Isegi 

termin sin (patt) tuleneb ühe anunnaki “jumala” nimest, nagu ma olen juba 

osutanud. 
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Babülonist pärit (1): Judaism 

Tekstid, millest koostati piibli vana testament, judaismi ja ristiusu alus, 

kirjutati pärast seda, kui heebrealaste leviitidest preesterkonda… arvake ära 

kus?… alates aastast 586 eKr Babülonis vangis peeti! Minu meelest pole 

määratlus “vangipõlv” kuigi sobiv. Esialgu kummardasid heebrealased 

Sumeri impeeriumi maojumalust ning leviite kutsuti Suure mao poegadeks.
4
 

Nende jumal YHVH oli kirjelduste järgi osalt inimene, osalt madu, ning 

nende esoteeriliste (varjatud) teadmiste püha raamat kabala tähendab 

maotarkust.
5
 Leviidid ehk Suure mao (vereliini) pojad jumaldasid YHVH-t 

kui Leviaataniks nimetatud draakonit, millest tulenebki sõna “leviit”.
6
 

Leviidid nimetasid YHVH maokuju ka Nehushtaniks või vaskmaoks ning 

nad seadsid selle jumaluse kuldseid ja vaskseid kujutisi heebrea templite 

altarile.
7
 Väljakaevamistel on leitud endistest leviitide templitest pronksist 

ja vasest maosümboleid. Moosese ja ridva otsas oleva vaskmao müüt 

sümboliseerib sama teemat. Babüloonlased olid pärinud egiptuse ja sumeri 

pajatusi ja müüte, mis ilmusid nüüd väärdunud kujul tekstides, millest 

hiljem kujunes vana testament. Esimese, teise, kolmanda, neljanda ja 

viienda Moosese raamatu, mis kokku moodustavad juudi toora, kirjutasid 

kas leviidid ise või tehti seda nende juhtimisel Paabeli vangipõlve ajal, aga 

võib-olla pärast seda, kui leviidid olid ühinenud Babüloonia reptiloididest 

preesterkonnaga. Pärimuse järgi, kuidas Sumeri kuningas Sargon oli jões 

kõrkjatest korvis ujunud, kirjutasid leviidid müütilise Moosese loo. Ja 

sumerite Edin, jumalate asupaik, muutus leviitide muinasjuttudes Eedeni 

aiaks. Esimene Moosese raamat on sumeri pärimuste kohendatud versioon, 

tulvil jumalannasümbolismi. Taevamanna, mille Jumal ehk YHVH/Jehoova 

olevat Moosese juhitud israeliitidele kinkinud, on tegelikult jumalanna 

Mana, kes nagu ka El valitses allilma.
8
 Roomlased tundsid teda Mana või 

Maniana. Tema vaimudest esivanemaid kutsuti maanideks, ning sõna mane 

(lakk) toob silme ette kohe lõvi, keda seostati maokultusega, ning 

amatsoonide või valküüride hobuse. Nimedest Mana ja Mania on pärit 

arutut käitumist kirjeldav sõna. See tuleneb kuujumalanna austamisest, mis 

omakorda on seotud kuutõve ehk lunatismiga. Sõnade või helide 

kordamisega vibratsioonide tekitamine on sanskriti keeles mantra ja seegi 

sõna tuleneb samast tüvest. Manu oli Noa India versioon, kes Suure mao 

Vasuki abiga veeuputuse üle elas.
9
 Varasematel aegadel oli Manu 

jumalanna üsk. 

Babüloonia salateadmiste kooli pühendatud leviidid mõtlesid 

tegelikkuse varjamiseks ja jõuliselt pealesurutava religioosse kontrolli 

struktuuri kujundamiseks välja terve heebrealaste ajaloo. Rabid jätkavad sel 

viisil tänapäevalgi. Põhjalikumalt on see avatud raamatus The Biggest 
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Secret, milles ma kirjeldasin viisi, kuidas neisse tekstidesse kodeeriti 

esoteerilisi teadmisi, ning selgitasin, miks enamik rahvast, keda me 

tänapäeval juutideks nimetame, ei ole geneetiliselt Palestiina ega Iisraeliga 

seotud. Juudi allikate järgi põlvnevad nad Lõuna-Venemaal ja Kaukaasia 

mägedes elanud kasaaridest, kes kaheksandal sajandil massiliselt judaismi 

omaks võtsid. Määratlus “juut” ja “heebrealane” on segunenud. Mõned 

juutideks nimetatavad inimesed põlvnevad Lähis-Ida heebrealastest, suurem 

osa siiski mitte. Nad tulid Kaukaasiast. Pole ju oluline, kus nad pärinevad, 

sest see on lihtsalt väline kest, aga kui inimestele luisatakse, siis on neil 

õigus seda teada. Heebrealaste teadmised pärinevad samuti Egiptuse 

salateadmiste koolidest ja just sealt on tulnud ka heebrea keel. Iseloomulik 

“heebrea” või “juudi” nimi Cohen oli algselt Cahen, nagu Egiptuses kutsuti 

preestrit ja printsi, ning heebrealased, Egiptus ja Babülon on kõik tihedalt 

seotud. Ja veel, kõik heebrealastena tuntuks saanud rahvad tulid samast 

Sumeri impeeriumist, kuhu kuulusid maad, mida me praegu Iisraeliks või 

Palestiinaks nimetame. Need olid ühe ja sama impeeriumi osad ning 

kahtlemata oli sumerite, egiptlaste, heebrealaste, sumerite ja babüloonlaste 

preesterkond seotud Atlantise ja Lemuuria preestriteni ulatuva 

võrgustikuga. Sumerid preesterkond oli inimeste ja reptiloidjumalate 

vahendaja ning sedasama võis hiljem teistegi kohta öelda. Olematu suure 

rahvaste väljarändamise lugu kirjutati eesmärgiga varjata tõde sellest, mis 

Egiptuses tegelikult juhtus, ning peale leviidi tekstide pole olemas mingeid 

ajaloolisi tekste ega arheoloogilisi tõendeid, et säärane väljarändamine üldse 

kunagi aset leidis. Aastail 1967 kuni 1982, kui Siinai kõrb oli iisraellaste 

valduses, korraldati neis paigus ulatuslikke uuringuid eesmärgiga leida jälgi 

israeliitidest, kes olevat seal nelikümmend aastat ekselnud. Ja mida leiti? 

Mitte midagi. Egiptuse sõjaväe hukkumist Punases meres ei kajasta ainuski 

ürik ja see on tõepoolest veider, kui säärane sündmus oleks tõepoolest aset 

leidnud. Kreeka ajaloolane Herodotos (ca 485–425 eKr) rändas ringi ning 

uuris Egiptuse ja Lähis-Ida maid ning nende ajalugu, kuid ei kuulnud ometi 

midagi kuningas Saalomonist, Egiptuses elanud israeliitide 

massiväljarändamisest ega Punasesse merre uppunud Egiptuse sõdalastest. 

Ka kreeka filosoofil Platonil ei õnnestunud kõigest sellest jälgi leida. 

Sanskriti, sumeri ja egiptuse tekste vabalt lugev L. A. Waddell uuris 

põhjalikult kogu seda regiooni. Ta järeldas: 

 

“Pole absoluutselt mingisuguseid kirjalikke tõendeid, ei 
ainsatki kreeka ega rooma ürikut, mis kinnitaksid Aabrahami 
või mis tahes vana testamendi juudi patriarhi või prohveti 
eksistentsi; miski ei kinnita Moosese, Sauli, Taaveti, 
Saalomoni ega juudi kuningate olemasolu, välja arvatud viited 
kahele, äärmisel juhul kolmele hilisemale kuningale.”

10
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Ning ühestki neist pole ainsatki märki aegadest enne seda, kui leviidid 

viidi Paabeli vangipõlve, kus vandenõu sepitseti. Samasuguseid lugusid, 

mida räägiti Aabrahamist, kes olevat tahtnud oma poega ohverdada, on 

teada Indiast. “Moosese” varasemad versioonid on levinud eri nimede all 

kogu Lähis-Idas ja Vahemere piirkonnas. Babüloonias räägiti, et Jumal 

usaldas Nemo Seadusteandjale mäetipul käsutahvlid. Kui leviidid olid 

Babülonist lahkunud, muutsid nad Nemo Mooseseks. Süürias teatakse 

Misese-nimelist meest, kes tegi kõike seda, mille leviidid Moosese arvele 

panid. Nagu Sumeri kuningas Sargon, nii leiti ka Mises lapsukesena vees 

ujuvast pilliroost või kõrkjatest korvist. Mises lõi oma võlukepiga veed 

kahte lehte ning ta oli kivile kirjutatud seaduse valvaja. Veel üks “Mooses” 

oli egiptuse kangelane Ra-Haraldhti, kelle oletatava eluloo on 

ajaloovõltsijad samuti maha kirjutanud.
11

 Moosesega lahutamatult 

seostatavad kümme käsku on lihtsalt Hammurabi koodeksina tuntud 

seaduste jäljendus. See koodeks kirjutati vähemalt tuhat aastat varem. 

Loomulikult oli see nõnda, Hammurabi koodeks pärines… Babülooniast! 

Aga need seadused ulatuvad otsaga veelgi kaugemasse aega meie ammuse 

hea tuttava Indara/Thor/püha Jüri, Sumeri esimese kuninga ja tema viie 

tuhande aasta taguse kümne käsu juurde. “Eddas” nimetati neid Hug 

Runedeks, kusjuures hug tähendab kiindumust, armastust ja head südant. 

Siit ka kaisutamine (hugging). 

Tegelik piiblikood 

Ja kui me soovime puude tagant metsa näha, siis tuleb mõista sedagi 

olulist tõika, et mainitud leviitide tekstid on kirjutatud sümboolselt koodides 

ja tähendamissõnades. Kõiki neid sõna-sõnalt võttes ei saaks me toimuvast 

aru. Enne aheldavate religioonide sündi jumaldasid muistsed rahvad Päikest 

ning sõna Sol-om-on kõik kolm silpi on Päikese eri nimetused. Kuningas 

Saalomoni templil polnud kindlat asukohta, see oli sümboolne. 

Vabamüürlasest ajaloolane Manly P. Hill kirjutas, et kuningas Saalomoni 

tuhat naist ja liignaist sümboliseerisid Päikest, kuusid, asteroide ja muid 

“vastuvõtlikke kehi” tema kojas ehk templis – päikesesüsteemis.
12

 

Saalomoni ja Taavetiga seostatavatest juhtumitest kirjutatakse palju 

vanemates india tekstides. Ja kui Taavetit või Saalomoni polnud, siis kuidas 

said nad Jeesuse vereliinile aluse panna? Vastus: nad ei teinudki seda. See 

genealoogia sepitseti teatud eesmärgil, nagu ka vana testamendi 

genealoogiad Sumerist pärit Aabrahamiga seoti. Need olid väljamõeldud 

ajaloo osad, milles osake tõtt segati tegelikult juhtunu varjamiseks 
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sepitsetud otsatu arvu valede ja pettustega. Edouard Dujardin 

dokumenteerib oma raamatus Ancient History Of The God Jesus (Watts and 

Co, 1938), kuidas judaism või jahveistid omastasid teiste rahvaste jumalaid 

ning muutsid nad heebrea pealikuteks, kangelasteks ja prohvetiteks: 

 

“Seal, kus judaism edukalt arenes, muudeti Palestiina 
muistsed Baalid Jahve kangelaslikeks teenriteks; osaliste 
võitude korral said neist teisejärgulise tähtsusega jumalad… 
Judaism võttis paljud Palestiina vanad Baalid üle ning tegi 
neist Jahve püüdluste nimel võitlevad kangelased, kuid 
tegelikult on paljud teadlased päri, et piibli patriarhid on 
Palestiina muistsed jumalused.”

13
 

Heebrea jumalad, andestust, Jumal… 

Idee, et heebrea religioon tugines ainujumalale, on täielik mõttetus. 

Nad kummardasid paljusid jumalaid ning vana testamendi tekstides 

mainitakse jumalat ikka ja jälle mitmust osutava sõnaga Elohim. Juudi 

ainujumal El tuleneb mitmuse nimest Elohim. Elohim oli anunnaki ning 

“Eddas” mainitud maojumalanna El tähendas neid kõiki. Ent tõlgetes inglise 

keelde on mitmetest jumalatest saanud üksainus Jumal. Esimese Moosese 

raamatu esimene lause “Alguses lõi Jumal taevad ja maa” kõlab heebrea 

keeles hoopis “Alguses lõid jumalad taevad ja maa.” Mitmust tähendavat 

sõna Elohim kasutatakse esimeses Moosese raamatus 30 korda ja piiblis 

üldse kokku 2570 korda.
14

 Nende hulka kuuluvad ka väljendid “Ja elohim 

ütles: “Tehkem inimesed meie sarnaseks”, elohim ütles: “Laske meil alla 

tulla” Paabeli torni loos ja Eedeni aia kohta lausus ta nõnda: “Vaata, 

inimene on saanud nagu üheks meie hulgast, tundes head ja kurja.” Ja veel 

on elohim öelnud: “Tehkem inimesed meie sarnaseks.””
15

 Väljendeid nagu 

Jahve-elohim või jumalate Jahve, on tõlgitud tõe varjamiseks kui “issand” 

või “issand jumal”. Nende tekstide algsel kirjutamisel ei saanud “jumalaid” 

välja jätta, sest kogu maailm kummardas paljusid jumalaid, mis esindasid 

anunnakit ja teisigi eri nimede all, samuti Päikest, Kuud, planeete, taevatähti 

ja loodusjõude. Üleminek paljudelt jumalatelt ainujumalale arenes kiiresti 

koos ristiusu illuminaatide religiooni tulekuga, eriti siis, kui piibel oli 

tõlgitud inglise keelde. Kuningas Jamesi piibli, selle kõige tuntuma 

piiblitõlke väljaandmist toetas Inglismaa ja Šotimaa esimene kuningas 

James I, kes astus pärast Elizabeth I surma 1603. aastal ühtaegu mõlemale 

troonile. Isegi kõige uuemad piiblid on üksnes kuningas Jamesi piibli 

ajakohastatud versioonid. Kuningas Jamesi piiblis kõrvaldati paljud 
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vähetähtsaks peetud seigad, mis olid olnud selle eelkäijas, 1560. aastal 

ilmunud niinimetatud Genfi piiblis. Kuningas tahtis piibli teksti revideerida, 

sest oma ema Mary Stuarti eeskujul uskus temagi täielikult kuningate 

taevasse valitsemisõigusse, mille järgi kuningas vastutas ainult Jumala 

(jumalate) ees. Genfi piiblis leidus talle vastumeelseid fraase, mis näisid 

taevaliku valitsemisõiguse vastu olevat, mistõttu ta laskis need kõrvaldada. 

James oli satanist ja tema reptiloidne vereliin ulatus Egiptuse vaaraodeni. 

Oma seksuaalihade rahuldamiseks eelistas ta noori poisse, nagu paljudes 

raamatutes ja avalikes ürikutes kinnitatakse, ning tema verejanu paistis 

olevat küllastamatu. Looma tapnud, ta sõna otseses mõttes veeretas ennast 

selle veres, ning ta vastutas tuhandete “nõidade” piinamise ja surma eest. 

Paljud piinamisviisid mõtles ta ise välja.
16

 Ja see mees otsustas, mida piibel 

tohib öelda, mida aga mitte! Olen kindel, et “nõidade” massihukkamine 

kuningas Jamesi ja ristiusu kiriku tahtel on seotud naiste DNA kaudu 

edastatavate teatud vereliinide hävitamisega. Kuningas Jamesi piibli 

tõlkimist jälgis Sir Francis Bacon. Tema põlvnes reptiloidide vereliinist, oli 

roosiristlaste ordu suurmeister ning kuulus seega kõrgel astmel pühendatuna 

salaühingu võrku. Ta oli templirüütel, õhutas vabamüürluse sündi ja aitas 

Londoni Kuningliku Seltsi asutamisele kaasa. Ühtaegu kuulus ta 

võtmetähtsusega liikmena Lord Draconise ehk Edward de Vere’i juhtimisel 

töötavasse pühendatute meeskonda, kes kirjutas “Shakespeare’i” näidendid. 

Babülonist pärit (2): Ristiusk 

Vana testament ühendati uuega pärast seda, kui oli kujunenud ristiusk, 

juba tuttavatel leviitide muinasjuttudel tuginev religioon. Tegelikult sündis 

uus testament alles neljandal sajandil. Niisiis kulus küllaltki palju aega, et 

luua oletatavasti juba kolmsada aastat varem sündinud usundi alustekstid. Ja 

kes seda kõike korraldas? Rooma keiser Constantinus Suur millalgi pärast 

aastat 325. Ametlikult oli tema Rooma impeeriumi pea, ehkki tegelikult 

valitsesid seda samad jõud, kes olid võimutsenud Babüloonias, kui seal 

hakati vana testamendi tekste koostama. Kas lihtsalt kokkusattumus, mis? 

Texase osariigi Arlingtoni juudikristluse uurimisinstituudi direktor Vendyl 

“Indiana” Jones osutas, et algkristlastel olid ainult heebrea toora, esimesed 

viis Moosese raamatut, kakskümmend kaks prohvetite raamatut ning 

pühakirjad, mille hulka kuulusid Laulud, Saalomoni tarkuseraamat, Iiob, 

Ülemlaul, Ruth, Jeremija, Jeesus Siiraku tarkuseraamat, Ester, Taaniel, 

Esra-Nehemja ja kaks Ajaraamatut, lisaks neliteist apokrüüfide raamatut. 

Jeesusest polnud neis midagi. Algkristlased kogunesid ja palvetasid koos 

heebrealastega sünagoogides ning neil polnud oma testamenti. Jones 

rõhutas, et nähes uues testamendis väljendeid, näiteks “… pühakirjas on 
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öeldud… on kirjutatud… nagu seadus ütleb… issand kuulutas nõnda… 

või… nagu prohvet on öelnud…”, siis viidatakse nendega vana testamendi 

tekstidele. Esimeste “kristlaste” usk toetus leviitide kirjadele, nagu see 

tänapäevalgi on. “Uuema testamendi” kirjutajad pidasid Vendyl Jones väitel 

heebrea pühakirja vanemat testamenti kõige autoriteetsemaks: 

 

“Palju hiljem kujunes nende kirjutistest uuem testament. 
Nende autoriteet oli peamiselt toora. Seda süvendasid 
provetid ja pühakiri. Uuema testamendi kirjad ei osutanud ega 
väitnud kunagi, nagu oleksid need vanemast testamendist 
midagi kõrgemat. Nad kirjutasid kõik juudi mõttelaadi kohaselt. 
Säärane suhtumine loovutab alati kogu tähtsuse toorale. See 
ei trotsi kunagi heebrea pühakirja ega astu selle vastu välja.”

17
  

Suur K on suur vale 

Kristlus oli lihtsalt lisand neile tekstidele ja seadustele, mis leviidid ja 

nende järglased otsustasid Paabeli vangipõlve ajal ja pärast seda kirja 

panna. Niisiis, mis on kristlus ja kust see pärineb? Kui te olete kristlane, siis 

peaksin nüüd maha istuma ja ennast kinni köitma. Ristiusk on üldiselt 

päikeseusk ning Jeesus ei tähenda poega, vaid Päikest. Vähemalt on see osa 

tema sümbolismist. Loomulikult oleme juba märganud Jeesuse ja 

maokultuse Balderi sarnasust. Sumeri ja kogu antiikmaailma iidne 

päikesereligioon on kirja pandud sümboolse loona, mida kristlased peavad 

sõna-sõnalt võtma. Loodetavasti olete järgnevaks valmis, vikaar. 

Antiikmaailmas toimus kommunikatsioon enamasti sümbolite ja 

tähendamissõnade kaudu ning iidse päikesesümbolismi mõistmine aitab 

meil peamistes religioonides selgusele jõuda. Päikese aastase liikumise 

(tegelikult on see hoopis Maa liikumine ümber Päikese) sümboliseerimiseks 

kasutati joonisel 32 kujutatud skeemi. See on niinimetatud Päikese rist, 

mida võib näha paljudes antiikaja tekstides. Joonistati ring ja sodiaak 

(kreeka keeles tähendab see loomaringi) ning lisati nelja aastaaega, 

pööripäevi ja võrdpäevsusi osutavad ristlõigud. Risti keskmesse paigutati 

Päike ning just sellest pärineb ristile löödud Päikese ehk sümboolselt poja 

teema. James Churchwardi järgi kasutati samasugust sümbolit Lemuurias 

ürgsete loomejõudude osutamiseks. Säärase päikesesümbolismi tõttu valiti 

paljude Jeesuse-eelsete jumaluste sünnipäevaks just 25. detsember. Talvine 

pööripäev, kui Päike jõuab oma liikumistee madalaimasse punkti, on 

põhjapoolkeral 21–22. detsembril. Just sel hetkel Päike muistsete rahvaste 

arvates suri ning laskus pimedusepaika. Kolm päeva hiljem, 25. detsembril, 
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arvati, et Päike on alustanud taas tõusuteed oma kõrgeima võimupunkti 

poole, kuhu ta jõuab suvel, ning öeldi, et sel päeval Päike sündis või 

taassündis. Just sel põhjusel arvati, et muistsete päikesejumalate sünnipäev 

oli kolm päeva pärast talvist pööripäeva. Neid jumalusi polnud olemas, 

nagu igaüks praegu tunnistab. Nad sümboliseerisid Päikest ning samamoodi 

oli Jeesusega, kellega kaasnes ohtralt muudki sümbolismi. Kristlaste jõulud 

pole muud kui ümbernimetatud paganlik pidustus ja sama käib ka 

lihavõttepühade kohta. 25. märtsil, kunagiste lihavõttepühade ajal, siseneb 

Päike Jäära astroloogilisse märki ning nende pidustuste ajal ohverdati 

jumalate meeleheaks ja küllusliku viljasaagi tagamiseks lambaid. Teisiti 

öeldes, usuti, et talleveri mõjutab jumalaid inimestele nende patte 

andestama. Vana testamendi Simsoni (Sam-suni) lugu kirjeldab sedasama 

Päikese sümbolismi. Muistsed rahvad kujutasid Päikese aastast ringkäiku 

inimese elukäiguna. 25. detsembril oli Päike vastsündinud lapsuke, kes 

kasvab suviseks pööripäevaks suureks, jõuliseks, väga tugevaks meheks. 

Sel hetkel jõuab Päikese vägi põhjapoolkeral tippu ning see võimutseb 

kõige pikemal päeval pimeduse üle. Siis kujutatakse Päikest kui inimest 

pikkade kuldsete juustega, mis sümboliseerivad suvise päikese vägevaid 

kiiri. Kui Päike siseneb sügise algul Neitsi (Deliila) kotta, peab too Päike-

inimene juuksed lühemaks lõikama, sest Päikese jõud hakkab kahanema. 

Just säärane on Simsoni tõeline lugu. Ta polnud tegelikult elanud isik, vaid 

Päikese sümbol. Simson, nagu Jeesus, püha Paulus ja paljud teised 

piiblitegelased olevat olnud naatsaretlane või nasiir. Nüüd mõistame 

määratluse “Jeesus Naatsaretist” või “Jeesus nasiir” tegelikku tähendust. 

Naatsareti linna polnud Jeesuse oletataval eluajal olemas. Seda ei mainita 

üheski ürikus ega osutata kaardil, ehkki tolle aja roomlaste arvepidamine oli 

väga täpne. Naatsaretist kuuldi alles pärast seda, kui evangeeliumilood olid 

ringlusse läinud. Nasiiride sekt keelustas juukselõikamise, välja arvatud 

teatud päikeserituaalide puhul, sest juuksed kujutasid päikesekiiri. Just 

sellest võis pärineda tava, millest sikhide religioonis tänapäevani kinni 

peetakse. Naatsaretlased ehk nasiirid kandsid musta rüüd nagu ka 

babüloonia vennaskond ja ristiusu kirik võttis selle üle. Tänapäeval 

nimetatakse kristlasi araabia keeles nasranideks ning islamiusuliste koraanis 

on nad nasarad või nazarad. See pärineb heebrea sõnast nozrim, mis 

omakorda tuleneb väljendist nozrei ha-Brit ehk “pühaliku lepingu hoidjad”. 

Minu meelest on anunnaki pühaliku lepinguga tegemist. 

Joonis 32: Rist ja ring, mis sümboliseerivad päikeseaastat. Risti 
parempoolne ots osutab 
talvist pööripäeva, kui päike oli sümboolselt surnud. Kolm päeva 
hiljem, 25. detsembril, Päike sündis või taassündis. 

Päike.  2. Maa.  3. Kalad.  4. Veevalaja.  5. Kaljukits.  6. 
Ambur.  7. Skorpion. 
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 8. Kaalud.  9. Neitsi.  10. Lõvi.  11. Vähk.  12. Kaksikud.  13. 
Sõnn.  14. Jäär.   

 

Ristiusu kujundamiseks soojendati muistne sümboolne Päikese lugu 

üles ning segati see salaõpetuse kooli allegooria ja maokultuse 

sümbolismiga ning esitati saadud segu ajaloolise tõena. Preesterkonna eliit 

ja teised pühendatud teadsid, kuidas lugu tegelikult on, ja teavad seda 

praegugi, kuid kinnitavad inimestele, et kõik olevat sõna-sõnalt tõsi, ning 

selles kahtlejatele langevat needus kaela. Umbes 1200 aastat enne “Jeesust” 

räägiti idas paganlikust lunastajast Virišnast, et ta oli sündinud Püha Vaimu 

toel patuta eostamise kaudu neitsist. Nõnda sai iidne ettekuulutus teoks. 

Valitsev türann tahtis vastsündinud lapsukese tappa. Tema vanemad pidid 

põgenema, et ennast päästa. Kõik alla kahe aasta vanused poisslapsed hukati 

valitseja käsul, kes püüdis just sellelt väetikeselt hinge võtta. Inglid ja 

lambakarjused viibisid tema sünni juures ning talle kingiti kulda, viirukit ja 

mürri. Teda kummardati inimkonna lunastajana ning ta elas kõlbelist ja 

alandlikku elu. Ta sooritas imetegusid, tervistas haigeid, andis pimedatele 

nägemise tagasi, ajas kurje vaime välja ja äratas surnuid ellu. Ta surmati 

ristil kahe varga vahel. Ta laskus põrgusse, võitis surma ja tõusis tagasi 

taevasse. Kas lihtsalt kokkulangevus, peapiiskop? Aga kuidas jääb teistega? 

Neid kõiki teatakse aegadest enne “Jeesust”, sageli mitu tuhat aastat varem. 

 

* Früügia jumalapoeg Attis 

Tema sündis 25. detsembril neitsilikust emast. Teda kutsuti lunastajaks, 

ainsaks lihaseks pojaks, ning ta suri inimkonna päästmiseks. Ta löödi risti 

reedel – mustal reedel – ning ta veri valati Maa pattude heastamiseks. Ta 

piinles surres postile naelutatuna. Tema maises kehas olid ühtaegu isa ja 

poeg. Ta langetati hauakambrisse ja laskus allilma, kuid kolm päeva hiljem, 

25. märtsil, leiti, et surnukeha on hauakambrist kadunud, ning ta ärkas 

kõigekõrgema jumalana. Tema keha sümboliseeris leib, mida jumaldajad 

sõid. 
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* India jumalapoeg Krišna (Kristus) 

Ta sündis neitsilikust emast 25. detsembril ning tema isa oli puusepp. 

Täht märkis tema sünnipaika ning inglid ja lambakarjused olid ta juures. 

Valitseja laskis hukata tuhandeid väikelapsi, et teda tappa, kuid ta jäi ellu 

ning läks imetegusid tegema, tervistades haigeid, sealhulgas ka 

pidalitõbiseid, andis pimedatele nägemise tagasi ja tegi kurtidest kuuljad. Ta 

suri umbes kolmekümneselt ning mõne pärimuse järgi olevat ta puutüvele 

naelutatud. Temagi olevat risti löödud, kuid tõusis surnuist ja teda peeti 

lunastajaks. Jüngrid nimetasid teda ilmselt Jezeuseks või Jeseuseks, mis 

tähendab tõelist olemust. Kuulutatakse, et ta ratsutab valge hobuse seljas 

tagasi, hakkab surnute üle kohut mõistma ning võitleb kurjusevürstiga. 

* Kreeka jumalapoeg Dionysos ehk Bakchos 

Ta sündis neitsilikust emast 25. detsembril, pandi mähkmeisse ja asetati 

sõime. Ta oli õpetaja, kes imetegusid tehes ringi rändas. Ta muutis vee 

veiniks (nagu Päike) ning ratsutas võidukalt eesli turjal (samamoodi tegi 

Egiptuse jumalus Set). Ta oli ohvritall, viinapuu jumal, jumalate jumal  ja 

kuningate kuningas, ainus lihane poeg, pattude kandja, lunastaja, ainus 

salvitu (Christos), algus ja ots. Ta poodi üles ja naelutati puutüvele, kuid 

tõusis 25. märtsil surnuist. Esimesel sajandil eKr kummardasid 

Jeruusalemma heebrealased ka seda jumalust. J. M. Roberts kirjutab 

raamatus Antiquity Unveiled (Health Research, 1970), et IES, nagu 

foiniiklased Bakchost nimetasid, on Jeesuse algkuju. Tema arvates saab 

täheühendi IES jaotada kaheks: I (ainus) ja ES (tuli ja valgus). Koos 

tähendab IES ainsat valgust. Roberts jätkas: “Tegemist pole millegi muu kui 

püha Johannese armuõpetusega ja see nimi on kõikjal ristiusu altaritel, nii 

protestantide kui katoliiklaste omadel, mis selgesti osutab, et ristiusk pole 

midagi muud kui Zoroastriga seostatava idamaade päikesekummardamise 

edasiarendus. Kristlased lugesid tähti IES kreeka tekstis kui “Jes” ning 

rooma kiriku preesterkond lisas lõppu “us”. 

Olgu mainitud  veel mõned ristiusueelsed jumalused, kellest on 

samasuguseid “Jeesuse” lugusid pajatatud: Kreekas Apollo, Herakles ja 

Zeus, Assüürias Adad ja Marduk, Indias ja Tiibetis Buddha Sakia ja Indra, 

Lõuna-Indias ja Bermudal Salivahana, Egiptuses Osiris ja Horos, 

Skandinaavias Odin, Balder ja Frey, Kaldeas Crite, Pärsias Zoroaster, 

Foiniikias Baal (Bel) ja Taut, Afganistanis Bali, Nepalis Jao, bilingodel 

Wittoba, Traakias Xamolxis, buda munkadel Zoar, Iirimaal Chu Chulainn, 
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Siiamis Deva Tat, Codom ja Sammonocadam, Teebas Alkides, shintodel 

Mikado, Jaapanis Beddru, druiididel Hesus ehk Eros ja Bremrillaham, 

gallidel Odini poeg Thor, Kreekas Kadmos, mandalastel Hil ja Feta, 

Mehhikos Gentaut ja Quetzalcoatl, sibüllidel universaalne monarh, 

Formoosal Ischy, Platonil taevane õpetaja, xacadel ülim pühadus, Hiinas 

Fohi, Leo, Lao-Kium, Chiang-Ti ja Tien, Roomas Ixion ja Quirnus, 

Kaukaasias Prometheus, Araabias Mohammed ehk Mahomet, slaavlastel 

Dahzbog, Roomas Jupiter, Jove ja Quirinius, Pärsias, Indias ja Roomas 

Mithra.
18

  

Mithra kultus sündis tuhandeid aastaid enne “Jeesust”, kuid ometi 

pajatab see taas üksikasjalikult hilisema ristiusu loo. Öeldakse isegi seda, et 

talle kingiti kulda, viirukit ja mürri. Selleks ajaks, kui anunnaki 

preesterkond Jeesuse välja mõtles, olid Mithra riitused ja religioon levinud 

üle kogu Rooma impeeriumi. Roomas ristiusule alust pannes kasutati 

mitraismi sümboleid ja müüte. Mithra pühitsetud päev oli pühapäev, sest 

temagi nagu Jeesus sümboliseeris Päikest. Mithra kummardajad nimetasid 

seda issanda päevaks ning Mithra kõige suuremad pidustused korraldati 

ajal, mida praegu lihavõttepühadena tähistatakse. Mithrale pühendamist 

toimetati talvist ja suvist pööripäeva sümboliseerivate Kaljukitse ja Vähi 

märkidega ehitud koobastes. Teda kujutati tiivulise lõvina (Päikesena), kes 

seisab mao spiraalsete keerdude vahel. Loomulikult on lõvi ja madu 

maokultuse/illuminaatide peamised sümbolid. Rooma kirik põimis Mithra 

lihavõttepüha “ristiusu” rituaalidesse. Mithra olevat öelnud: “Tema, kes ei 

söö minu ihu ega joo minu verd, et ta saaks olla minuga üks ja mina koos 

temaga, ei leia lunastust.” Vatikan ehitati täpselt Mithra jumaldamise 

pühapaika. See on praegugi endisel kohal. Ainult et Mithrat nimetatakse 

nüüd Jeesuseks. Nagu olen varemgi kirjutanud, muutus Mithra kultus 

lihtsalt Myth-ra usuks – kristluseks.  

Mithra oli päikesejumal ja sedasama saab tema ristiusu erimi kohta 

öelda. Jeesus oli maailma valgus (Päike), ta tuleb pilvedel tagasi ja kõik 

näevad teda jälle (Päikest). Jeesus kõnnib veepinnal (nagu Päikese 

peegeldus), kaheteistkümneaastaselt tegi Jeesus templis nõnda, nagu isa oli 

tahtnud, ja ta alustas kolmekümneselt jutlustamist. Päike jõuab oma 

päevasel teekonnal haripunkti kell kaksteist, kui muistsete rahvaste, näiteks 

egiptlaste arvates oli Päike kõigekõrgem jumal. Päikese siseneb igasse 

sodiaagimärki umbes kolmekümnekraadise nurga all, alustades nõnda 

“jutlustamist” kolmekümneselt. Jeesus olevat muutnud vee veiniks, sest just 

nõnda paneb Päike viinamarjad valmima. Piiblis peitub muudki 

sodiaagisümbolismi. Viie tuhande inimese toitmisel paneb Jeesus kaks kala 

ja rohkendatud leivapätsid kaheteistkümnesse korvi (sodiaagimärki). Võib-

olla oli Jeesus “kala” ja “inimestele kalastaja” sellepärast, et tema oletataval 

eluajal sisenes Maa Kalade märki. Ent kõiki neid päikesejumalusi on kogu 
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ajaloo jooksul saatnud nii ohter kalasümbolism, et me ei saa eirata kõige 

selle seotust kala- ja amfiibjumalatega – Siiriuselt pärit Nommo, Annedoti 

ja teistega. Meenutagem üht dogonite lugu, milles amfiib-Nommo olevat 

öelnud, et üks neist lüüakse risti. Maailma lõpu mõiste pärineb kreeka 

sõnast “eoon”, kuid see märgib ainult ajastu, mitte maailma lõppu. Ajastu 

lõpp tähendab seda, et lõppema hakkab Päikese 2160-aastane 

liikumistsükkel, mille jooksul Maa ühest astroloogilisest märgist teise 

jõuab. Praegu ongi säärane lõpp lähenemas, sest me lahkume Kaladest ja 

siseneme Veevalajasse. Avame nüüd veel mõne “Jeesuse” müüdi tagamaad. 

Ajalooline Jeesus 

Peale uue testamendi tekstide pole Jeesusest kuskil mingit märki ega 

ülestähendust. Heebrea ajaloolase Josephuse töödes sisalduv vihje on 

ilmselt sinna hiljem lisatud preesterkonna tungival soovil, kes muidu võiks 

leivateenimisega hätta jääda. On teada, et “Jeesuse” oletataval eluajal 

talletasid Iisraelis/Palestiinas toimunut rohkem kui nelikümmend 

kroonikakirjutajat, kuid ükski neist ei maini teda. Kirjanik Philon elas 

Jeesuse ajal ja koostas kogu seda perioodi hõlmava juudamaalaste kroonika. 

Philon asus kas Jeruusalemmas või selle lähedal siis, kui Jeesus olevat 

neitsilikust emast sündinud, hiljem eesli seljas võidukalt Jeruusalemma 

ratsutanud, risti löödud ja seejärel üles tõusnud. Just tema ajal olevat 

kuningas Herodes käskinud tappa “lunastaja” kõrvaldamiseks kõik lapsed. 

Mida Philon neist vapustavatest sündmustest pajatab? Mitte midagi, tühi 

koht, ümmargune null. Sedasama võib ka Rooma ürikute ja kõikide tollaste 

autorite tööde kohta öelda. Selgitus on lihtne. Neid sündmusi ei juhtunud 

kunagi, sest “Jeesust” polnudki olemas. 

Jeesus “Kristus” 

Sõna “Kristus” tuleneb kreeka “Christosest”, mis tähendab salvitut. 

Võidmist toimetati krokodillirasva, menstruaalvere ja taevas teab veel 

millega. Seda määratlust kasutati kõikide israeliitide valitsejate või 

preestrite puhul ning nõnda sai iga võitut Kristuseks nimetada. 

Babüloonlaste Tammuz oli Christos ehk salvitud kuningas ning seesama või 

sarnane termin kõlbas paljudele Kristuse-eelsetele “Jeesustele”. Nimi 

“Jeesus” on samuti kreekakeelne tõlge ning isegi siis, kui too isik oleks 

olemas olnud, poleks ta kindlasti Jeesuse nime kandnud. 
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Jeesus sündis neitsist 

Päikesejumala neitsist ema on iidne pärimus, mida tuntakse kogu 

maailmas. See võib tuleneda müüdist, et Päike sündis noorest ehk 

neitsilikust Kuust ning et teatud aegadel tõuseb Neitsi tähtkuju koos 

Päikesega. Samuti on võimalik, et selle idee iidne algupära oli naiste 

kunstlik viljastamine jumalate jõul. Paljud “kangelased” nagu Merovee ja 

Aleksander Suur olevat ilmale tulnud emast, kelle viljastas taevane olend, 

mitte aga lapse lihaseks peetav isa. Illuminaatide kurikuulus funktsionäär 

Ühendriikides Albert Pike kirjutas raamatus The Morals And Dogma Of 

Scottish Rite Freemasonry (L. H. Jenkins, 1928) egiptuse müüdist, millest 

pärineb nii mõnigi ristiusu lähtekoht: 

Talvise pööripäeva hetkel tõuseb neitsi (koos Päikesega), 
rinnal (Horosena sümboliseeritud) Päike… Neitsi oli oma 
templisse seatud Isis (Horose neitsilik ema) ja tema kujutus, 
laps (Horos) kätel, juures raidkiri: Mina olen kõik, mis on, 
mis oli ja mis tuleb, ning vili, keda ma kannan, põlvneb 
Päikeselt.

19
  

Kirjanik Gerald Massey leidis, et Egiptuses Luksori templi kõige 

pühama paiga seintele jäädvustatud stseenid kujutavad palju kaugemasse 

tulevikku jääva Jeesuse lugu. Jumalus That, jumalate kuulutaja, kutsub 

neitsit ja teadustab, et peagi sünnib talle poeg. Teiselt stseenilt on näha, 

kuidas jumal Knept viljastab neitsi Püha Vaimu ehk patuta eostamise 

vaimuga. Edasi on kujutatud, kuidas laps aujärjel istudes kolmelt vaimult 

(ristiusu kolmelt targalt) kingitusi vastu võtab ning teda päikesejumala 

taaskehastusena kummardatakse. Isegi Jeesuses sõimes sündimise lugu 

pärineb Massey’ selgituse kohaselt Vana-Egiptusest: 

Egiptuse messia sündi kevadisel pööripäeval kujutati Aptis ehk 
Aptas, nurgas, kuid Apta tähendab ühtaegu ka hälli ja sõime, 
sestap siis öeldakse Aptas sündinud lapse kohta, nagu oleks 
ta sõimes ilmale tulnud, ning see Apta või häll või sõim on 
Päikese sünnipaiga hieroglüüfmärk. Niisiis näitasid egiptlased 
hälli ja sõime asetatud lapsukest Aleksandria tänavatel.

20
  

Hele täht ja kolm tarka 

Piibli järgi olevat Jeesuse sünnipaika osutanud hele täht. Sama lugu 

räägitakse Egiptuses Siiriusest, mis on kõige heledam Maalt nähtav 
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kinnistäht. Egiptlased ütlesid, et Orioni vöö kolme tähe (kolm kuningat, 

hommikumaa tarka või vanapärsia preestrit) nähtavale ilmumine märgib 

Osirise ja Horose tähe Sothise ehk Siiriuse tõusu. Kolme targa edasine 

sümbolism ilmneb selles, et vanapärsia preestrid olid päikesekummardajad. 

Kuld, viiruk ja mürr olid traditsioonilised ohvriannid, mida araablased 

Päikesele tõid, ja just seetõttu kingiti müüdi ühes versioonis Mithrale 

sedasama.
21

 Jeesuse sündimist tallis või koopas korratakse kõikides 

päikesemüüdi lugudes, sest koobas kujutab endast seda pimedusepaika, 

kuhu Päike talvise pööripäeva ja 24. detsembri südaöö vaheliseks ajaks 

kaob. Niisiis jääb Jeesuse (Päikese) “ristilöömise” ning tema elluärkamise 

või taassünni vahele 25. detsembril kolm päeva. Koopal võib olla muugi 

sümboolne tähendus, sest Jeesuse lugu saab kirjeldada ühtaegu mitmel 

erisugusel esoteerilisel tasandil. 

Nelikümmend päeva kiusatust kõrbes 

Päikesejumalate puhul ilmneb veel üks ühisteema. Kirjanik ja uurija 

Albert Churchward ütles, et egiptlaste arvates kulus viljaseemne 

külvamisest kuni idude tärkamiseni nelikümmend päeva. Tema järgi oli see 

paastumise ja nappuse aeg, niisiis kirjeldati ka Jeesust paastuvana kõrbes, 

kus saatan teda kiusas, soovitades kivid leivaks muuta. Valguse ja pimeduse 

heitlus ning Jeesuse võit pimeduse üle sümboliseerib seda Päikese tsükli 

perioodi, mil valge aeg iga päevaga pikeneb. Küllap olid ka israeliitide 

oletatavad nelikümmend kõrbeaastat iseloomulik sümbolism, mis sepitsetud 

“ajaloolisse” teksti lisati.
22

  

Jeesuse sõnad 

Jeesusele omistatavad ütlused on tegelikult varasemate “lunastajate” ja 

jumaluste ütlused. Horos pidas egiptuse müüdi järgi mäejutluse ning 

Jeesuse sõnad lihtsalt kordavad endisi tekste (näiteks Eenoki raamatut), mis 

on jutustuseks põimitud. Mitmed Jeesuse tähendamissõnad pärinevad 

otsejoones budismist ja džainismist. Meieisapalve on võetud juudi talmudist 

ja palju vanematest palvetest, millega egiptlased Osirise poole pöördusid,
23

 

veelgi varem aga kummardati neid sõnu lausudes jumalannat, leivaandjat 

ehk “viljaema”.
24
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Maarjad 

Maarja on iidne nimi ning seda kandis jumalanna, kes imepärasel viisil 

päikesejumalast lunastaja sünnitas. Selle erikujud on Mari, Meri, Marratu, 

Marah ja Mariham. Ühel tasandil seostuvad need nimed merega (Mer või 

Mar) ning Maarja esindab maskuliinse Päikese tasakaalustamiseks 

taevajumalannat, feminiinset Kuud. Kuid ühtaegu viitavad need 

draakonkuningannadele. Egiptuse kuujumalanna ja Horose neitsilikku ema 

Isist teati ema Maarja ehk Mata-Merina ning nimetati teda 

taevakuningannaks, käskijannaks ja meie jumalaemaks.
25

 “Edda” tekstide El 

oli ka Maarja. Heebrealased kummardasid jumalat ning Mari-Eli või 

jumalanna Maarja nimelist naisjumalust, ristiusu neitsi Maarja on aga 

toosama iidne jumalanna El, Isis, Ištar, Barati, Artemis ja Diana. Ristiusk 

nagu ka sellega samast hällist pärit judaism püüdis avalikest valdkondadest 

naiseliku printsiibi välja tõrjuda ning isa, poja ja ema iidsest kolmainsusest 

sai isa, poeg ja püha vaim. Järgnenud naiste lausa groteskset 

kõrvalesurumist õigustavat müütilise püha Pauluse väljamõeldud sõnad: 

“Naised, olge allaheitlikud oma meestele, sest mees on naise 
pea, nõnda nagu ka Kristus on koguduse pea. Aga nõnda 
nagu kogudus on allaheitlik Kristusele, nõnda olgu ka naised 
oma meestele kõigis asjus.” See polnud veel kõik. “Aga 
naisele ma ei luba õpetada ega valitseda mehe üle, vaid ta 
elagu vaikselt.”

26
  

Sääraseid sõnu kirjutasid preesterkond ja pühendatud, et naisi ühiselt 

maha suruda. Samasugust suhtumist võib näha tänapäevalgi. Väga äge briti 

poliitik Ann Widdicombe ütles koguni lahti protestantlikust anglikaani 

kirikust ja astus roomakatoliku usku, kui anglikaani kirik lubas 

naiskirikuõpetajaid ordineerida. Ja see daam väidab enda olevat küllalt 

intelligentse, et riiki juhtida! Illuminaadid püüdsid tõrjuda naiselikku 

intuitiivset energiat, mis seob meid kõiki (mehed kaasa arvatud) kõrgema 

olemistasemega. Ohjeldamatu mehelik energia jääb sellest väljapoole, 

ilmutab ennast füüsilises maailmas ning naiselikust energiast eraldatuna 

kaotab seose oma sügavama minaga. Selle äärmuslik väljendus on macho-

mees. Need on väikesed segaduses poisid, kes on sümboolselt kaotanud 

sideme oma sisemise “emmega”. Ent massides naiselikkust maha surudes 

on need religioonid varjatult endist viisi edasi kummardanud illuminaatide 

jumalannat, keda sümboliseerivad draakonkuninganna või 

draakonkuningannad ja “emamadu”. Mõnel viimasel aastal on 

roomakatoliku kirikus süvenenud surve, et emajumalanna Maarja rolli 

rohkem tähtsustataks. Saja viiekümne seitsmes riigis kogutud miljonid 

allkirjad nõuavad paavstilt, et Maarja kuulutataks naislunastajaks. Sisuliselt 
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tähendab see, et Maarja tunnistataks Jeesusega võrdväärseks. Kõik usklike 

palved ja soovid peaksid liikuma Maarja kaudu, kes need Jeesusele ette 

kannab (umbes nagu arsti vastuvõtuõde). Ning kolmainsuses peaks kuuluma 

oluline roll Maarjale kui isa tütrele, poja emale ja Püha Vaimu kaasale. Jah, 

ma mõistan, et öeldu on jama, kuid see iseloomustab jumalanna 

kummardamise ulatust illuminaatide roomakatoliku kirikus, mis ühtaegu 

tegutseb inimliku naise peamise mahasurujana. Maarja Magdaleena, too 

äramuudetud prostituut või hoor on veel üks jumalannasümbolismi 

versioon. Teda kujutatakse Paabeli suure hoora, jumalanna, Mari-Anna-

Ištarina.
27

 Püha libu ehk lunastajast kuningat salviva preestrinna rituaal 

pärineb Sumerist ja sellele eelnenud Atlantisest, kahtlemata ka Lemuuriast. 

Just paganlik printsess kuulutas Osirise, Attise, Dionysose ja Orpheuse 

ülestõusmist, nagu Maarja Magdaleena oli esimene, kes taas elule ärganud 

Jeesust nägi. See kõik on muistsetest müstilistest religioonidest pärit 

sümbolism, mida kasutati sepitsetud ohjeldamisreligioonide müütilise 

kangelase loomiseks. Nagu olen juba märkinud, on MAG naisliini pidi 

edasiantava reptiloidide DNA (mitokondrilise DNA) kood. 

Joonis 33: Vanad rahvad kujutasid oma päikesejumalaid 
kiirtepärjaga pea ümber.  
Joonisel on kujutatud Britannia seisvale kivile tahutud päikesejumal 
Bel ehk Bil. 

Jeesus löödi risti 

Paljud mainitud müütilised päikesejumalad löödi nagu Jeesuski 

inimeste pattude eest risti. See on iidne rituaal. Ristile naelutatud poeg 

Jeesus on ühel tasandil Päike kevadisel pööripäeval ning surev Balder teisel. 

Okaskroon sümboliseerib kiirtepärga, millega vanad rahvad kõikide oma 

päikesejumalate pead ümbritsesid (vt joonis 33). Vabadussamba ja 

illuminaatide teiste jumaluste pead ümbritsevad teravikud on päikesekiired 

või okaskroon. Jeesusele omistatavad sõnad: “Mu jumal, mu Jumal, miks sa 

mu maha jätsid?” pärinevad mõne uurija arvates Jeruusalemma 

paasapühade kombetalitusest. Rist pole ainuüksi ristiusu sümbol. Seda kui 

religioosset sümbolit oli juba tuhandeid aastaid enne ristiusu teket kasutatud 

ning Jeesus käskis jüngritel oma risti kanda juba enne seda, kui rist üldse 

tema loosse jõudis. Tegelikult kasutasid paganad ristilöödud mehe kujutist 

nii ulatuslikult, et algkristlased tõrjusid selle kõrvale. Kesk-Ameerika 

jumalust Quetzalcoatli kujutati ristile naelutatuna. Rist sümboliseerib 

võrdpäevsust, kui päev ja öö on ühepikkused ning Päike hakkab saavutama 

võitu pimeduse üle. Evangeeliumi järgi olevat hetkel, kui Jeesus ristil suri, 
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maa pimedusse mattunud. Nõnda pidigi Päikese surm mõjuma, nagu see 

sümboolselt juhtus. Ja mis puutub ülestõusmisse kolme päeva pärast, siis 

peitub selles veelgi sügavam päikesesümbolism. Ammu enne ristiusu sündi 

toimetati Pärsias rituaali, millega ilmselt surnud noor mees elule äratati. 

Teda hüüti lunastajaks ning tema kannatused olevat aidanud inimesi päästa. 

Tema preestrid jälgisid pööripäeval kuni südaööni hauakambrit ja nad 

kuulutasid: “Rõõmusta, oo, püha osasaaja! Sinu Jumal on üles tõusnud. 

Tema surm ja kannatused on toonud sulle lunastuse.” Samamoodi räägiti 

Egiptuses Horosest ning Indias Krišnast juba tuhandeid aastaid enne 

ristiusku. Ja Jeesust ei löödud kahe varga vahel risti, sest vargust Roomas 

ristilöömisega ei karistatud. Mainitud kaks varast sümboliseerisid 

arvatavasti Amburit ja Kaljukitse, kes talvisel pööripäeval kokku puutuvad 

ning kelle vahel Päike sureb. 

Ristija Johannes 

See mees pärineb Anupi lugudest. Just tema ristis Vana-Egiptuse 

jumalapoja Horose. Nagu Johannes, nii kaotas ka Anup pea. Sumeri 

esimene kuningas Thor/Indara kannab Sumeri pitsatitel ristija Bili nime 

ning egiptuse skulptuuril väetikest kroonprintsi ristides oli ta Ad ehk Arum. 

Ristimise võtsid kasutused sumerid, mitte kristlased ning see paistab 

vähemalt kataklüsmijärgsel ajal pärinevat Kapadookia foiniiklaste/püha Jüri 

keskusest. Ristija Johannes ning tema seos veega sümboliseerib ühtaegu 

Veevalaja märki, millest Päike müüdi kohaselt ristimiseks läbi rändab. 

Päike siseneb Veevalajasse kolmekümnekraadise nurga all ja Jeesus ristiti 

kolmekümneaastaselt. Keskaja mungad nimetasid sodiaagivöö ümber 

pühade apostlite sodiaagimärkide) ringiks ning Ristija Johannes paigutati 

kohale, kus asub Veevalaja. (Ka kuningas Arthur ja kaksteist 

ümarlauarüütlit sümboliseerivad Päikest ja sodiaaki.) Rooma juuliuse 

kalendri järgi suri Ristija Johannes 29. augustil ning John Jackson osutab 

raamatus Christianity Before Christ (American Atheists, 1985): 

Sel päeval tõuseb Veevalaja tähtkuju pead osutav eriti hele 
täht (keha on alles horisondist madalamal) täpselt samal 
hetkel, kui Päike loojub Lõvi tähtkujus (see kuninglik märk 
esindab Herodest). Niisiis raiub viimane Johannese pea maha, 
sest Johannest seostatakse Veevalajaga ning silmapiir 
eraldab Veevalaja pea!

28
  

Luuka evangeeliumis mainitud veekannu kandev mees seostub samuti 

Veevalaja sümbolismiga. Ristija Johannes oli hindu jumalapoja, Krišna 

eelkäija Bala-rama peaaegu täpne koopia. 
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Jeesus ja kaksteist jüngrit 

Kas on mingi üldine seadus, et kõikidel jumalustel peab olema kaksteist 

jüngrit või õpilast? Jeesusel oli neid just nii palju, samuti Horosel, Buddhal, 

kuningas Arthuril, Mithral, Dionysosel. Nendega seostub palju muidki 

Päikese sümboleid. Jaakobil oli kaksteist poega, Iisraelil kaksteist hõimu; 

kreeklastel, egiptlastel ja pärslastel oli kaksteist jumalat. Selle arvu kõikjal 

ilmnemine tuleneb taas Päikese sümbolismist, jüngrid ja õpilased esindavad 

aastas olevaid kuid ja sodiaagimärke. Roomlased kujutasid Päikest elava 

inimesena ja sodiaagimärke tema jüngritena. Ja ristiusk loodi just Roomas. 

Markus, Luuka, Matteus ja Johannes, kelle nime kannavad evangeeliumid, 

esindavad nelja peamist sodiaagimärki. Ristiusu katedraalides 

sümboliseerivad neid inimene (Veevalaja), härg (Sõnn), lõvi (Lõvi) ja 

kotkas (Skorpion), keda koos nimetatakse apokalüpsise neljaks olendiks. 

Joseph Wheless sõnab raamatus Forgery In Christianity (Health Research, 

1990): 

… Püha kaksteist ei eksisteerinud lihas, kuid nende 
märgusõna võeti vanast testamendi legendidest, need olid 
lihtsalt nimed – dramatis personae – traditsioonilised etenduse 
maskid, nagu Shakespeare ning kõik näitekirjanikud ja 
romaaniloojad oma lavatükke näitlejatele loovad ning tekste 
teadlike väljamõeldistena lugejatele pakuvad.

29
  

Muistsetes salaõpetuse koolides kutsuti jumala vahelträäkijat ammu 

enne “Jeesust” PETRiks või Peteriks. See tähendab kaljut. Egiptuse Surnute 

raamatus on taeva uksehoidja nimi Petra. Ühes Vana-Egiptuse rituaalis 

tõttab Peter vette Jeesust tervitama. Ka Babüloni salateadmiste kooli 

ülempreester kandis Peteri tiitlit. Veel seostub Peter fallose jumaldamisega. 

Püha Peetruse sümbol oli kürb ning isegi nimi Peter tuleb paterist (fallosest 

ehk meheprintsiibist) ja petrast (fallilisest sambast). Paljudesse 

kirikutornidesse seatud kukk väljendab sedasama ning ristiusu kirikutes 

leidub ohtralt muistseid seksuaalsümboleid. Vanas testamendis sageli 

mainitud sambad ja salud on ühtaegu suguti ja vagiina sümbolid. Jeesus 

ütles, et Peetrus salgab ta kolm korda ära, enne kui kukk on kirenud, ning 

taas on müstilise päikesekultuse seikadega tegemist. Kolmekordne kiremine 

oli surma ettekuulutus. Võtmehoidja (Peter), kes ei luba Päikesel enne 

ettemääratud aega tõusta, esineb paljude päikesekultuse rituaalides. Ja 

kukekiremine kuulutab ka Päikese ilmumist. Meenutagem sedagi, et 

müütiline madude kuningas basilisk on sama mis kukklohe. On öeldud, et 

basilisk olevat sündinud kukemunast ning ehisheraldikas on basiliskil 

kukepea ja -jalad, maosaba ning maosoomustega kaetud linnukeha. 

Roomlaste jumal võtmehoidja  Janus muudeti Peetruseks, kui Roomas 



Ptk 11    Issand hoidku meid religiooni eest 

 240 

sündis ristiusk selle tänapäevasel kujul. Janus oli Eannus, nagu Nimrodi 

Babüloonias tunti. Isegi oletatavasti Peteri kaljule rajatud rooma kiriku 

algaastail ei mainita seda isikut üldse. Peter leidis oma koha loos alles siis, 

kui preesterkond hakkas kogu fantaasiat kirja panema. Teise jüngri 

Andrease nimel on samasugune alustähendus nagu Pateril, Petral või 

Peteril. Just sellepärast räägitakse, nagu oleks müütiline Andreas ristitud 

Kreekas Patrases, kus Andreas oli kohalik jumal.
30

  

Jeesuse niinimetatud vend Jaakobus pole midagi muud kui Egiptuse 

päikesejumala Osirise ülevõetud vend Amset. Amset oli puusepp ja James 

oli puusepp. Amset oli suur puhastaja ja Jaakobus samuti. Jeesuse 

lemmikjünger Johannes oli sama mis Krišna lemmikõpilane Arjuna. Tiibetis 

tunti Johannest Argiunina. Johannes oli Jeesuse nõbu ning tema algkuju 

Arjuna oli Krišna nõbu. Toomas oli jünger, kes soovis Jeesust pärast 

ülestõusmist puudutada, et veenduda, kas too ikka on oma lihase kuju tagasi 

saanud, sellest siis nimi “uskmatu Toomas”. Ent Toomas on Tammuz, too 

teine Jeesuse-sarnane lunastaja. Kristlik kirik pühendas talvise pööripäeva, 

mil Päike sureb, pühale Toomale. Heebrealastel on ikka veel kalendris 

tammuzikuu. Toomas kui kaksik on samuti sümbol. Aramea ja vanasüüria 

keeles tähendab Toomas kaksikut ning samuti Toomaga seostatav nimi 

Didymus tuleneb kreeka Didymosest, nagu roomlased sodiaagi Kaksikute 

märki nimetasid. Acharya kirjutas oma suurepärases teoses The Christ 

Concpiracy: 

On öeldud, et Toomas palvetas partlaste ja pärslaste poole, 
kuid on räägitud, et need rahvad olid Tammuze ehk Dumuzi 
kummardajad, nagu seda sumeri keeles öeldi. Ehkki on 
oletatud, et Tooma hauakamber asus Edessas, kinnitab 
pärimus siiski, et ta suri Indias Madrase lähedal, kus praegugi 
näidatakse tema kaht matmiskohta. Nimetatud lugu tuleneb 
tõigast, et Lõuna-Indiasse jõudnud portugallastest ristiusu 
misjonärid leidsid eest usulahu, mis kummardas Tooma-
nimelist jumalat ning mille religioon sarnanes väga ristiusuga. 
See häiris kristlikke misjonäre sedavõrd, et nad sepitsesid 
sealsete püha Tooma kristlaste päritolu selgitamiseks 
keerukaid lugusid, väites, nagu oleksid apostlid Toomas ja/või 
Bartholomeus millalgi Indiasse rännanud, seal jutlustanud ja 
surnud.

31 

Misjonäre jahmatas tõik, et see usk oli kristlik sõna otseses mõttes igas 

aspektis peale ühe: mainitud usulahk ei jumaldanud Jeesust ega olnud 

temast kunagi kuulnud. “Toomas”, keda nad kummardasid, oli Tammuz, 

tuhandeid aastaid enne ristiusku pärit “Jeesuse” loo kangelane. 

Tammuze/Tooma jumaldamise märke on leitud Indiast, kus teda Acharya 
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arvates peeti ilmselt Buddha reinkarnatsiooniks! Jeesuse loo lurjus on 

Juudas, keda sümboliseerib keelepeksja Skorpion ajal, kui Päike on 

nõrgenemas ja paistab surevat. Teda kujutati punaste – päikeseloojangu 

värvi – juustega ja sedasama võib öelda Egiptuses tuntud Seti kohta, kes 

püüdis Horost tappa. Juudas olevat reetnud Jeesuse kolmekümne hõbeseekli 

eest. See tähendab Kuu tsükli kolmekümmet päeva ning just sama palju 

maksis suur jumalanna juudi templites iga ohverdatu eest.
32 

Püha Paulus 

Siin me siis jälle olemegi. Püha Pauluse ehk Tarsose Sauluse olemasolu 

väidavad ainult uue testamendi tekstid. Sama lugu on Jeesusega, sama lugu 

on nende kõigiga ja sedasama võib vana testamendi võtmekujude kohta 

öelda. Rooma ajaloolane Seneca oli Ahhaia asekonsuli vend ajal, mil 

“Paulus” olevat seal jutlustanud. Ent ehkki Seneca kirjutas ka palju 

ilmalikumatest sündmustest, pole ta Pauluse avalikust ristiretkest sõnagi 

talletanud. Kellest on jutt? Ta elas noorukina Väike-Aasias Tarsoses, läks 

Efesosesse, kus jutlustas määratutele rahvahulkadele ja sooritas imetegusid, 

ta rändas Ateenasse ja Korintosesse, edasi siirdus ta Roomasse, kus teda 

süüdistati reetmises, seejärel suundus ta Hispaaniasse ja Aafrikasse ning tuli 

lõpuks Sitsiiliasse ja Itaaliasse tagasi. Ta kutsuti Rooma ja heideti 

vanglasse, kust hiljem pääses. Kõik see sarnaneb tähelepanuväärselt 

naatsaretlase püha Pauluse looga, kuid tegelikult pärinevad need 

juhtumused kreeklase Apollonius Tyanast (keda mõnikord tõepoolest 

naatsaretlaseks kutsuti) elust. Ladina keeles kõlas ta nimi Apollus ja… 

Paulus.
33

 Ammu enne “Pauluse” lugusid oli juudi ajaloolane Josephus 

kirjutanud ränkraskest merereisist teel Rooma. Tema lugu kirjeldatakse taas 

üksikasjalikult uues testamendis, kus olevat “Pauluse” vintsutused kirjas.
34

 

Pauluse loos (ja peale selle pole temast midagi teada) ilmneb paljusid 

üksikasjalikke sarnasusi müütidega kreeka kangelasest Orpheusest, kelle 

misjonär Timoteus üsna Pauluse moodi jutlustas.
35

 Kirjanik H. G. Wells 

ütles, et paljud fraasid, mida Paulus Jeesusest kuulutas, olid otsekui Mithra 

jüngrite suust võetud. Mithra liturgia on Jeesuse liturgia. Kui Paulus ütles: 

“Nad jõid vaimsest kaljust ja see kalju oli Kristus!”, siis kasutas ta täpselt 

samu sõnu, mis on Mithra pühakirja talletatud. Internetiartikli The Other 

Jesus autor jätkab sama teemat nõnda: 

Asjaolu, et Pauluse lähikaaslaste nimed paistavad täpselt 
sobivat Demeteri saladustesse üldse ja Orpheuse omadesse 
iseäranis pühendatud kuulsate isikute omaga, on veel üks 
seik, mis häirib inimesi vähem, kui see peaks olema… 
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Vaadelgem paralleele: Orpheus kui Jumala Kristuse-eelne 
poeg…  kes talle ilmutas… alustas väga edukat kampaaniat, 
et levitada Samothrake [Atlantisest pärit amatsoonidest 
naismadude hõimu kodu] mõistatuste oma versiooni Kreeka 
mandriosas. Meile on räägitud, et Paulus hakkas talle 
“ilmunud” Jumala kristliku poja Jeesuse tõttu oma ristiusu 
Jeesuse jumaldamise versiooni mõjukalt jutlustama 
Palestiinas ning rändas sellega edasi läände Kreeka 
mandrialadele.

36
  

See illustreerib suurepäraselt öeldut. Pühendatud preesterkond võttis 

oma salateadmiste kooli sümboolseid lugusid ja esitas neid ajalooliste 

tõsiasjadena, et luua nõnda inimesi ahistavaid religioone. Rituaalid, riitused 

ja Orpheuse kultuse iseloomulikud tunnused olid samad, mis hiljem 

ristiusus koha leidsid. Sellest kõigest oleks veel palju rääkida ning 

üksikasjade ja allikmaterjalidega põhjalikumaks tutvumiseks soovitan 

lugeda The Christ Conspiracy, Bible Myths ja teisigi bibliograafiaosas 

loetletud raamatuid. Piibel on valitsenud miljardite inimeste mõistust ja elu 

ning hoidnud maailma aastatuhandeid vaimses ja emotsionaalses orjuses. 

Kristlased naeravad, kuuldes reptiloidide vereliinidest, kuid ometi usuvad 

nad, et nende Jumal saatis oma ainsa poja inimeste juurde vaevlema 

kohutavates piinades ja taluma hirmsat surma, et nõnda kellegi teise patte 

lunastada. Ja ühtaegu räägitakse meile, et ta olevat armastuse jumal. 

Loomulikult on see mõttetus, kuid kirjutajad teavad seda. See polegi tõde, 

mida nad soovivad levitada. Hoopis püüti kujundada rangeid religioone, mis 

heidutaksid inimesi, et nad oleksid kuulekad ja usuksid. Surve lähtus 

ähvardusest, et inimesed, kes ei usu nende “tõde”, lõpetavad põrgus. 

Vältimaks võimalust, et kõik oleksid üksteise vastu head (see on igatahes 

viimane, mida anunnaki sooviks), rõhutati, et “taevasse” ei pääse ainult 

heategude kaudu, vaid ainult Jeesusesse kui oma lunastajasse uskudes. 

Võite elus otsatul hulgal surma ja kannatusi põhjustada, kuid sellegipoolest 

on tagatud koht paradiisis, kuni usute Jeesust. Pealegi oli Jeesus ainus 

ürgpatuta sündinu, mistõttu keegi ei saa mingil juhul olla sama “täiuslik” 

kui tema. Olete räpane lehkav sõnnikutükk juba enne esimest hingetõmmet, 

niisiis teadke oma kohta. Preesterkond sättis tagumiku “Jumala” ja inimeste 

vahele ning kuulutas ennast ainsaks vahemeheks, kel on õigus ühelt teisele 

sõnumeid edasi anda. Preestrid kinnitavad inimestele, et nende kaudu 

kuulutavat tõeline Jumal. Just sellepärast nimetatakse paavsti Kristuse 

maapealseks asemikuks. 

Raamatus The Biggest Secret räägin ma põhjalikumalt, kuidas 

evangeelium kirjutati ning mil viisil ristiusk ja piibel loodi, mistõttu ma ei 

hakka siin kõike seda kordama, vaid mainin ainult mõnda võtmeteemat, 

mida uutel lugejatel on oluline teada. On kaks peamist arvamust, mismoodi 
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algne evangeelium (gospel ehk Gods-spell, seega Jumala kuulutus) koostati. 

Üks neist on Piso teooria. Seda kirjeldas üksikasjalikult Abelard Reuchlin 

raamatus The True Authorship Of The New Testament, mille esmatrükk 

ilmus Ühendriikides 1979. aastal. On olemas ka veebisait Piso Homepage, 

mis keskendub mainitud loole ja illuminaatide vereliinile.
37

 Reuchlin räägib 

erilisest siseringist, valitute seltskonnast, kõige elitaarsemast klubist kogu 

ajaloo jooksul, kes oli “suure saladusega” kursis. Ta kinnitab, et selles ringis 

on usu-, poliitika- ja kirjandusjuhid, kes teavad Jeesusest tõtt, kuid püüavad 

seda kõikide teiste eest varjata. Reuchlin kirjutab: 

Uue testamendi, kiriku ja ristiusu lõi Calpurnius Piso 
(hääldatakse Peso) Rooma aristokraatidest perekond. Uus 
testament ja kõik selle tegelaskujud – Jeesus, kõik Joosepid, 
kõik Maarjad, kõik jüngrid, apostlid, Paulus, Ristija Johannes – 
on fiktiivsed. Pisod mõtlesid kogu loo ja viimase kui tegelase 
välja, nad sidusid süžee teatud aja ja kohaga ajaloos ning 
lisasid mõningaid tegelikult elanud, kuid kõrvalise tähtsusega 
inimesi, nagu seda olid Herodesed, Gamaliel, Rooma 
prokuraatorid ja nii edasi. Kuid Jeesus ja kõik temaga seotud 
isikud olid väljamõeldud (seega olematud) tegelased.

38
 

Pisod kuulusid vereliini ja olid seotud evangeeliumis mainitud 

kuningas Herodesega. Rooma aristokraatide vereliini kuuluvate inimestena 

võisid nad olla pühendatud salauskudesse ja teada sümboolseid lugusid, 

mida Jeesuse ja tema eluloo sepitsemiseks kasutati. Pisod olevat põlvnenud 

Rooma asutajatest, emahundi piima imenud Remusest ja Romulusest. 

Reuchlin täpsustab koode, mida Pisod ja nende kaasosaline, rooma kirjanik 

ja riigimees Plinius Noorem olevat kasutanud. Perekonnapea Lucius 

Calpurnius, kes abiellus Herodese pojapojatütrega, oli tihedalt seotud rooma 

kirjaniku Senecaga. Reuchlini järgi olevat Nero nad mõlemad aastal 65 

tapnud. Tema arvates viitavat püha Peetruse ja püha Pauluse oletatav surm 

Nero käe läbi just neile sündmustele. Reuchlin nentis, et Lucius Calpurnius 

olevat kirjutanud oma Ur Marcuse, Markuse evangeeliumi esimese 

versiooni, umbes 60. aastal ning järgmised siis, kui Pisod olid Rooma 

juhtidega väga lähedaseks saanud. Pärast isa surma tõusis Arius Piso, kes 

kasutas paljusid nimesid, olles kord ka Cestius Callus, Süüria kuberneriks 

ning võttis Juudamaal viibiva Rooma armee oma võimu alla. Ta oli seotud 

66. aasta juudi mässuga, mille mahasurumiseks saadeti kohale Vespasianus. 

Reuchlini järgi tappis Piso agent kaks aastat hiljem Nero ning 

Vespasianusest sai Piso klanni mõjukal toel Rooma keiser. Just Vespasianus 

käskis Jeruusalemma paljaks röövida ja varastas templiaarded, sealhulgas 

ka seaduselaeka, ükspuha mis see siis oli. Rooma keiser Vespasianus oli 

illuminaatide ninamees. 



Ptk 11    Issand hoidku meid religiooni eest 

 244 

Reuchlini raamatu järgi kirjutas Arius Calpurnius Piso kolm 

evangeeliumi: kõigepealt Matteuse evangeeliumi (aastail 70 kuni 75), 

seejärel ajakohastatud Markuse (75–80) ja Plinius Noorema abil ka uue 

Luuka evangeeliumi (85–90). Johannese evangeelium olevat Ariuse poja 

Justuse töö, mis lõpetati aastal 105. Reuchlinil on täiesti õigus, öeldes, et 

“Jeesus” oli koondkuju, ning lugudesse põimub elemente Joosepi elust 

Egiptuses, samuti on sisse toodud teisigi vana testamendi tegelaskujusid, 

kirjeldatud heebrea-egiptuse esseene, mainitud mitmesuguseid paganlikke 

jumalaid ning maokultuse Balderi. Samuti kinnitab ta, et Pisod muutsid 

osaliselt vana testamendi tekste, täiendasid seda omapoolsete lisadega ning 

kirjutasid suurema osa vana testamendi neljateistkümnest apokrüüfidena 

tuntud raamatust. Reuchlini arvates oli Josephusena tuntud “heebrea” 

ajaloolase tegelik nimi Arius Piso. See selgitaks, miks heebrealane 

Josephus, kes olevat võidelnud roomlastega, elas kolmkümmend aastat 

Roomas, kirjutas raamatuid juudi ajaloost ja tõusis tänu abiellumisele 

Rooma aristokraatia hulka. Reuchlini kinnitusel sepitseti “püha Paulus” 

samamoodi nagu Jeesuski ning on huvitav mainida, et “Pauluse” ohtlik 

merereis oli samasugune, nagu Josephus enda oma kirjeldas. Samuti mainiti 

Paulust heebrealasena, kellest sai Rooma kodanik, ning Josephus rääkis 

endast sedasama. 

Reuchlin kirjutas, et aastail 100 kuni 105 reisisid Arius, tema poeg 

Justus ja Plinius Noorem koos perekonna ja sõpradega Väike-Aasias, 

Kreekas ja Aleksandrias Egiptuses, et õhutada vaeseid ja orje oma uude 

usku astuma. Reuchlini järgi rajas Plinius Bitüünias ja Pontoses esimesed 

kirikud. Aastal 85 oli Plinius neid paiku mitmel korral külastanud ja 

Reuchlini järgi oli Pontius Pilatuse eesnimi just selle koha järgi pandud. 

Matteuse ja Markuse evangeeliumis, mille Pisod kõigepealt kirjutasid, 

nimetatakse Rooma prokuraatorit ainult Pilatuseks, kuid Luukas, mis olevat 

koostatud Pliniuse kaasabil, saab Pilatus äkki eesnime Pontius. Luuka 

evangeelium kirjutati Reuchlini järgi aastail, kui Plinius hakkas Pontoses 

reisima. Pliniuse iseenda nime all kirjutatud sõnumites öeldakse, et Justus 

Piso viibis aastail 96 ja 98 Tullius Justusena Bitüünias ning et Pisod elasid 

Efesoses, kus asus jumalanna Artemise (Diana) suur tempel. Ühtaegu oli 

Efesos üks ristiusu sünnipaiku. Nad külastasid kõiki püha Pauluse mainitud 

paiku ning Reuchlini järgi olevat Justus Piso ja Plinius Noorem (sõjaväeline 

nimi Maximus) kandnud oma “püha Pauluse” kirjadesse ja lugudesse palju 

sõprade nimesid ning lisanud nende värbamist osutavaid koode. Paulus 

mainib, et “suur Herodes on minu hõimlane”, mis Reuchlini meelest 

tähendab perekonnasidemetele viitavat koodi. Tähelepanuväärse 

“kokkusattumise” tõttu olid Pisodel suured maavaldused Lõuna-

Prantsusmaal Provence’is, samas piirkonnas, kus Jeesuse lugu pärast 
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ristilöömist tänu Arimaatia Joosepile, Maarja Magdaleenale ja lunastaja 

“järglasele” jätkus. 

Teised uurijad väidavad, nagu seda ka Acharya oma raamatus The 

Christ Conspiracy oletab, et evangeeliumid pärinevad pigem kellegi 

Marcioni Pontosest tekstidest. Tema ei uskunud luust ja lihast Jeesuse 

tegelikku olemasolu ja esitas Jeesuse loo sümboolsel kujul. Marcion oli 

gnostik (see sõna tähendab teadmist) ning nood kasutasid oma kirjutistes 

ulatuslikult sümbolismi ja allegooriat. Jeesuse loole viitavad gnostilisi 

tekste, mis 1945. aastal Egiptuses Nag-Hammadist leiti, kasutati tõenditena, 

nagu oleks Jeesus tõepoolest eksisteerinud, kuid tegelikult ei kinnita leid 

seda sugugi. Esiteks, need koostati kaua pärast oletatava “sündmuse” 

toimumisaega, ning, teiseks, gnostikud talletasid oma mõtteid mõistukõnes. 

Kaheteistkümnenda sajandi heebrea filosoof ja gnostik Moses Maimonides 

kirjutas: 

Iga kord, kui leiate meie raamatutest loo, mis tundub olevat 
täiesti võimatu, või kirjelduse, mis heidutab ühtaegu arukust ja 
kainet mõistust, siis teadke kindlalt, et selles tekstis varjab 
ulatuslik allegooria sügavalt mõistatuslikku tõde, ning mida 
absurdsem on kirjutatu, seda sügavam selle hingetarkus.

39
  

Ükspuha kes ka evangeeliumide algsed tekstid kirjutas, polnud need 

kindlasti “jüngrid” Matteus, Markus, Luuka ega Johannes, nagu paljud 

inimesed usuvad. Isegi ristiusu kirik ei kinnita seda, kuid neid nimesid 

mainides kujundatakse just säärane mulje, ning nõnda manipuleeritakse 

inimmõistusega ning mõjutatakse seda muljete ja kujutiste süvendamisega 

faktide kahjuks. On jahmatav mõte, et ainsagi piibliteksti kirjutaja pole 

olnud mõni tuntud ega (nagu Pauluse puhul on osutatud) ajalukku jälgi 

jätnud isik. Olen võimalikes tõendites kaheldes ja põhjalikumatest 

järeldustest loobudes ennast ainult selles veennud, et Pisode perekond oli 

tulevase ristiusu kujundamisega vähemalt mingil viisil seotud. Kindlasti 

pärines nende hulgast esimesi paavste pärast seda, kui illuminaatide Rooma 

impeerium oli rajanud rooma kiriku. 

Alasti kuningas 

Ristiusu kui globaalse allasurumise ja valitsemise vahendi sündimise 

eest vastutab eelkõige Constantinus Suur. Ta tõusis massitapmistega aastal 

312 Rooma keisriks. Ristiusu arhitekt Constantinus oli samast vereliinist 

nagu Pisodki. Ristiusu legendi järgi olevat Constantinus roomlaste 

ülemvõimu kinnitanud Mulviuse silla lahingus Rooma lähedal näinud 
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taevas risti ja sõnu “Võidu nimel”. Taevas lennanud siga olnuks 

tõenäolisem. Ning järgmisel ööl olevat talle ilmunud Jeesus, kes käskis 

lisada lipule ristimärgi, sest see tagavat alati võidu. Constantinus kuulutas, 

et tänu oma nägemustele pöördus ta ristiusku, kuid tegelikult tegi ta seda 

alles surivoodil, otsekui viimast kindlustuspoliisi võttes. Seda muidugi, sest 

Constantinus oli päikesekummardaja. Tema jumalus oli Sol Invictus ehk 

“võitmatu Päike” ja ta jäi kuni surmani paganliku kiriku pontifex 

maximuseks. Sol oli iidse päikesejumalanna nimi. C. F. Oldham kinnitab 

raamatus The Sun And The Serpent (London, 1905), et kõik 

päikesedünastiad olid ühtaegu maodünastiad. Ta saab küll mao tähendusest 

minust erinevalt aru, sest minu arvates on see kahetähenduslik, kuid nende 

kahe seos ilmneb alati, ükskõik mismoodi maosümbolit ka tõlgendataks. 

Päikese jumaldamine käib illuminaatide maorituaalidega käsikäes. 

Constantinus hakkas ristiusku toetama, sest tema meelest ei erinenud see 

millegagi päikesekultusest, mida ta tunnistas. Selsamal põhjusel hakkas 

ristiusk paljusid Mithra jumaldajaid enda poole tõmbama ning paganad 

süüdistasid kristlasi oma usu varastamises, sest mõlemad olid teineteisega 

väga sarnased. Šotimaa St. Andrew’ ülikooli kirikuajaloo endine professor 

James H. Baxter ütles: 

Kui paganlus hävitati, siis see ei kadunud, pigem võeti üle. 
Peaaegu kõik paganlik jäi ristiusus püsima. Oma senised 
pooljumalad ja kangelased kaotanud inimesed leiutasid 
kergesti ja poolenisti alateadlikult mõne samasuguste 
tunnustega kohaliku märtri… ning kandsid paganliku jumaluse 
kultuse ja mütoloogia temale üle. Enne neljanda sajandi lõppu 
valitses juba üleüldine märtrikultus… paganlikud pidustused 
said uue nime ja iidsed jõulud (Päikese pidu) muudeti Jeesuse 
sünnipäevaks. 

Ristiusu ajaloo otsustav hetk jõudis kätte aastal 325, kui Constantinus 

kutsus 318 “ristiusu” kiriku piiskoppi Nikaiasse (praegu Iznik Türgis) oma 

paleesse, kus korraldati kurikuulus Nikaia kirikukogu. Ma mainisin küll 

ristiusku, kuid tegelikult esindasid kokkutulnud Apollo, Osirise ja Isise, 

Demeteri/Cerese, Dionysos/Bakchose, Jupiter/Zeusi ning loomulikult Sol 

Invictuse päikese- ja kuukultust. Niisiis pidi Jeesuse sünnipäev loomulikult 

olema 25. detsembril, samal päeval, kui sündis Päike. Nikaia oli paik, kus 

Jeesust ja Kristust teiste “salvitud” päikesejumalate viisil esimest korda 

koos mainiti. Kirikukogu pidi lõpetama tülid ja nääklused, kus ühel pool 

olid üleloomuliku jumala, püha Pauluse “Jeesuse” kummardajad, teisel aga 

need, kes kahtlesid, et Jeesus on seesama mis Jumal. Viimaseid kutsuti 

nende eestvedaja, Egiptusest Aleksandriast pärit vaimuliku Ariuse järgi 

arianistideks. Läbi kokkupõrgete ja lärmi otsustati Constantinuse 

nõudmisel, et kõik kristlased peavad uskuma üleloomulikku Jeesust või 
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muidu… See uskumus, mis on jäänud ristiusu aluseks tänini, määratleti 

niinimetatud Nikaia usutunnistuses. 

Meie usume ainujumalasse, kõigevägevamasse isasse, kõige 
nähtava ja nähtamatu loojasse, ainsasse issandasse, Jeesus 
Kristusesse, Jumala pojasse, ainsasse, kes temast on 
sündinud, olles nõnda ihu isa ihust, jumalate Jumalast ja 
valguste Valgusest, ülimate jumalate Ülim Jumal, eostatud, 
mitte loodud, olles üks isaga, kes on loonud kõik, mida taevas 
ja maa peal näha võib; kes on inimese ja meie lunastajana alla 
tulnud, elusolendid, samuti inimese loonud, kannatanud ja 
kolmandal päeval üles tõusnud, taevasse läinud, et tulla sealt 
valitsema elavate ja surnute üle; ning me usume Pühasse 
Vaimu. 

Just nõnda räägiti Nimrodist ja Tammuz/Ninusest Babüloonias ning 

taevas teab kui paljudest ristiusu eelse maailma muudest jumalatest. 

Nikaiasse kokkutulnutele öeldi, mismoodi on vaja hääletada ning keeldujad 

saadeti karistuseks mõnele kaugele saarele. Sellest ajast alates on Nikaia 

usutunnistus inimkonnale peale surunud sõja, milles usu nimel on hukkunud 

kümneid miljoneid inimesi. Kästi kõrvaldada kõik tõendid, mis võiksid selle 

sepitsetud loo varjus peituva pettuse avalikuks teha. Põliskultuurid (ja nende 

ajalooürikud) hävitati genotsiidi- ja inkvisitsiooniorgias, mis kestis 

sajandeid ja mõjutas kogu maailma. Rooma kiriku “püha inkvisitsioon” 

saadeti ametlikult laiali alles üheksateistkümnendal sajandil ja tänapäeval 

tuntakse seda “Püha ameti” nime all. Selle pahatahtliku ja ülbe 

usutunnistuse tõttu hävitati “maopoja linna” Aleksandria suur raamatukogu 

ning teisedki hindamatute muistsete talletatud teadmiste ja tekstide 

keskused. Kui Aleksandria raamatukogu 391. aastal keiser Theodosiuse 

käsul maha põletati, kaotati igaveseks seitsesada tuhat rullraamatut, ürikut 

ja käsikirja. Kõige selle taga peituv jõud teadis hästi, mida tehakse: 

massidele suruti peale müüt, tänu millele teadmiste hävitamine ja ajaloo 

ümberkirjutamine tundusid täiesti õigustatud olevat. Constantinuse, Pisode 

ja paavstide selja taga peitus Babüloonia reptiloidide vennaskond, mis nüüd 

oli Rooma ümber asunud. Nende rituaalidest, templitest ja sümbolitest 

pärineb kõik see, mida tänapäeva vabamüürlaste kombetalitustel näha võib: 

musta- ja valgeruudulised põrandad, valged kindad ja põlled, salamärgid ja 

käepigistused. Constantinuse ajal kasvas kiiresti väljavalitute salaühingute, 

näiteks komiitside käskijate ordu, arv (vt The Biggest Secret). 
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“Kristlikud” vereliinid 

Ristiusu sünd ja levik on lahutamatult seotud vereliinidega. Ristiusu 

ajaloo peamine mängur on olnud toosama reptiloidide vereliin. Sellesse 

kuulusid Piso perekond, Herodes Suur, Constantinus Suur, praegu 

Hispaaniaks nimetatava maa kuningas Ferdinand ja kuninganna Isabella, 

kes lõid Hispaania inkvisitsiooni ja toetasid Christoph Kolumbust, ning 

kuningas James I, kelle soovil koostati kuningas Jamesi piibliversioon, 

milles 1881. aasta uurimuse alusel on tervelt 36 131 tõlkeviga.
40

 Kõik need 

inimesed kuuluvad samasse vereliini (vt lisa I). Sedasama saab öelda ka 

mormoonide usulahu rajajate Joseph Smithi ja Brigham Youngi ning 

Jehoova tunnistajate sekti ühe asutaja Charles Taze Russelli kohta. Huvitav, 

kui suur oleks selle statistiline tõenäosus. Just need jõud koostasid piibli ja 

otsustasid, mis sinna peaks kuuluma. Nad koondasid vana testamendi 

tekstid ja lisasid need, mis uue  testamendi jaoks kirjutati või välja  valiti. 

Nad tõlkisid need ladina, inglise ja teistesse keeltesse. Isegi piibli 

originaaltekste muudetakse jätkuvalt ja lisatakse uusi lauseid alati, kui see 

neile vajalikuks osutub. Filosoof Celsus  kirjutas kolmandal sajandil 

kirikujuhtidele: 

Te pajatate muinasjutte, kuigi teil puudub oskus neid vähegi 
tõepärasena näidata… Te olete iseenda evangeeliumide 
tekste kolm, neli või veelgi rohkem kordi muutnud, et teile 
esitatavaid vastuväiteid kummutada.

41
  

Celsus taunis, et kirikujuhid käskisid alamatel alati loobuda tõendite 

uurimisest ja soovitasid neile öeldut lihtsalt uskuda. “Tarkus ei too elus 

head, tuleb eelistada rumalust.” Samuti kirjutas ta: “Nad kuulutasid 

avalikult, et mitte keegi peale harimatute ei sobi kummardatava Jumala 

jüngriks.” Ja ta rääkis sedagi, et nende reegel oli: “Ärme lubame ainsatki 

õpetatud meest enda hulka.”
42

 Religioon püüdis ja püüab praegugi alistada 

masside mõistust ja kõrvaldada kõik, kes teavad tõde. Ent see pole ainus 

müütide religioon, mida tuleks sõna-sõnalt võtta. Kõikide ülejäänutega on 

samuti. Isegi budism, mida peetakse kõige valgustatumaks, pärineb samast 

allikast ning seda esitati ajaloolise tõena. Vaadelgem korraks Buddha tausta. 

Ta sündis 25. detsembril neitsilikust Mayast, täht pea kohal, targad ümber. 

Ta oli kuninglikust vereliinist ning troonilt kukutamist kartev valitseja oli 

käskinud lapse tappa. Ta õpetas kaheteistkümneselt templis, kuri Mara 

kiusas teda ning ta ristiti jumala vaimu juuresolekul. Ta sooritas imetegusid, 

tervistas haigeid ja toitis viissada inimest väikesest korvist võetud 

kakkudega. Ta suri (mõne pärimuse kohaselt ristil) ja tõusis üles 

nirvaanasse ehk taevasse. Tema hauakamber oli imepäraselt avatud ning 

räägiti, et ta tuleb tagasi surnute üle kohut mõistma. Buddha oli maailma 
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valgus, isand ja käskija, hea karjus ja puusepp. Täitsa tuttav elulugu. Indias 

olevat Buddha elukaaslane olnud Ila või Ida ning briti “Eddas” kannab 

eedenlaste maojumal Eli nime. 

Sektantide rühmitised 

Illuminaatide strateegia ilmneb selgesti nende religioonides. Kõigepealt 

luuakse algne uskumus, näiteks “Jeesuse” usk. See põhjustab lahkhelisid ja 

vastuseise teiste samal ajal eksisteerinud religioonidega. Edasi pisendatakse 

algne usk üha arvukamateks alamuskudeks ja harukirikuteks. Juba ongi 

toimunud lõhenemine usuks ja teisteks uskudeks ning lahknemine ka usus 

endas. Mäherdune suurepärane jagamise ja valitsemise võimalus! Nõnda 

juhtus ristiusuga ja peamiseks murrangujooneks oli Martin Lutheri nimelise 

illuminaatide ninamehe tegevus. 1517. aastal esitas see Wittenbergi ülikooli 

teoloogiaprofessor püha Peetruse kiriku ehitamiseks raha kogumiseks 

patukustutuskirju müüvale Vatikanile üheksakümmend viis süüdistust. 

Luther heideti kirikust välja, kuid ta põletas paavsti kirja koos rooma kiriku 

seaduste koguga ära ning asutas omaenda luteri kiriku. Protestantlik ristiusk 

oli sündinud ning see põhjustas hirmsaid sõdu ja veelgi kohutavamaid 

tapatalguid. Riigid võitlesid üksteisega, õigustades seda usu kaitsmisega. 

Tegelikult kaitsti tegevusplaani. Otsekui saatuse iroonia tõttu toetas Inglise 

kuningas Henry VIII algul Roomat ja sai paavstilt tänutäheks Usukaitsja 

tiitli. Ent kui Henryl naiste tapmisest aega jäi, muutis ta meelt ning hakkas 

Lutheri “revolutsiooni” pooldajaks. Sellegipoolest jättis ta tiitli endale alles 

ning just tema ajast pärinebki Usukaitsja tiitel, mida Briti monarhid 

tänapäevani kannavad. Briti kroon peaks hoidma protestantlikku ristiusku, 

kuid hindab paavsti annetatud tiitlit! Lausa farss. Martin Luther, kes kasutas 

isiklikul pitsatil roosi ja risti kujutist, oli illuminaatide võrgustiku iidse haru 

roosiristlaste ordu agent. Lutheri protestantlik usutunnistus jagunes otsatuks 

hulgaks sektideks. 

Üks neist oli kalvinism, millest hiljem kujunes puritaanlusena tuntuks 

saanud mõistusehaigus. Seda kasutati väga tõhusalt põlisameeriklaste 

tagakiusamise ja nende genotsiidi õigustamiseks. Kõike seda alustanud 

mehe John Calvini tegelik nimi oli Jean Cauin. Ta pärines Prantsusmaalt 

Noyonist ning omandas hariduse illuminaatide College de Montagus. Just 

seal oli õppinud ka katoliikliku Jeesuse Seltsi ehk jesuiitide ordu asutaja 

Ignatius Loyola. Jesuiidid on illuminaatide võrgustikus väga kõrgel kohal. 

Cauin sõitis Pariisi ja sealt Šveitsi Genfi, kus sai Cohenina tuntuks. See 

nimi tuleneb Cahenist, nagu muistsetes Egiptuse salaõpetuse koolides 

preestrit või printsi nimetati. Genfis arendas ta välja, pigem küll tegi seda 
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keegi teine, kalvinismina tuntuks saanud filosoofia. Taas muutis ta nime, 

seekord Cohenist Calviniks, et see oleks vastuvõetavam inglastele, kellest 

sai selle uue religiooni peamine sihtmärk. Kalvinism oli plaani järgmise 

astme elluviimiseks kujundatud religioon. See keskendus jäigalt “Moosese” 

kümnele käsule ning vana testamendi tekstide sõnasõnalisele 

tõlgendamisele ja saavutas paljud illuminaatide eesmärgid. Kuni selle 

hetkeni oli ristiusk keelanud liigkasuvõtmise ja laenuintresside nõudmise, 

kuid kalvinism lubas seda. See sobis suurepäraselt illuminaatidest 

pankuritele, kes püüdsid tookord Inglismaal võimu haarata. Ja kui 

laenuintressid muutusid tänu kalvinismile igapäevanormiks, siis sai sellest 

kõige rohkem kasu Šveits, kus too religioon oli loodud. Kalvinism nõudis 

ka “nõidade” põletamist, millega hävitati salateadmiste valdajaid, pealegi 

kulges naiste kaudu palju DNA-liine, mida anunnakid tahtsid kõrvaldada. 

Mormoonid ja Jehoova tunnistajad on veel kaks illuminaatide 

juudikristluse fantaasiast sündinud religiooni. Pean taas rõhutama, et ma ei 

vaidlusta kellegi õigust kummardada mis tahes usku. Õnn kaasa, sest 

ristiusku, judaismi, mormoonlust, Jehoova tunnistajaid ja kõiki neid teisi 

pooldavad palju kenad ja siiralt veendunud inimesed. Püüan ainult 

paljastada hierarhia manipulatsioone ja avada toimuva tausta, millest 

koguduste lihtliikmetele kunagi ei räägita. Joseph Smith asutas viimsepäeva 

pühakute Jeesus Kristuse kiriku ehk mormoonide liikumise pärast seda, kui 

Moroni-nimeline “ingel” olevat ennast talle 1823. aastal ilmutanud. Too 

Moroni olevat rääkinud talle, et on olemas kuldplaatidest raamat, kus on 

täielikult kirjas igavene armuõpetus ning ülevaade mandri endistest 

asukatest ja allikatest, kust nad pärinevad. Asukoht avaldati talle 1827. 

aastal ning kahe maagilise kivi, Urimi ja Thummimi abil olevat ta tõlkinud 

plaatidel oleva teksti inglise keelde. Tegelikult nimetati Urimiks ja 

Thummimiks leviidi preestrite heidetavaid luutükke või täringuid, mille 

ennustusi Iisraeli kuningad kuulda võtsid. Heitmine leidis aset salaõpetuse 

kooli pühapaigas, mida nimetati tabernaakliks. Niisiis on tegemist veel ühe 

samast allikast pärineva religiooniga ja Jeesuse müüdi edasise 

põlistamisega. Smithi kinnitusel oli kuldplaatide tekst kirjutatud reformitud 

egiptuse keeles. Sellest siis sündis kaks aastat hiljem nimetus Mormoni 

raamat ning selle uskujad ühinesid 1830. aastal mormooni kirikusse. Algse 

kiriku tugisambad olid Smith, tema vend Hiram ja veel keegi Brigham 

Youngi nimeline mees. Kõik nad olid kõrge astme vabamüürlased ja 

põlvnesid Merovingide vereliinist nagu ka Piso, Constantinus, James I ja nii 

edasi, ja nii edasi. Seega pole midagi üllatavat tõigas, et Rothschildid 

toetasid New Yorgi Kuhn & Loebi panga kaudu mormoonide liikumise 

arengut. Kuhn & Loeb soodustasid ka Vene revolutsiooni ja Esimese 

maailmasõja puhkemist (vt raamat And The Truth Shall Set You Free). 

Mormoonide kiriku rajasid illuminaadid. Mormoonid tunnistavad piiblit, 
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kuid arvavad, et Smithi kirjutised on samuti taevase päritoluga. Nad 

asutasid Siioni tugisammaste nimelisi kogukondi (Siion = Päike) ning 

rajasid lõpuks Utah’ osariigis Salt Lake Citys mormoonide linna, kust juhiti 

nende ohverdamisrituaale ja mõistusekontrolli programme. Juudikristluse 

pettusest on sündinud teinegi ohverdamise ja mõistusekontrolli sekt, nimelt 

Jehoova tunnistajad ehk Vahitorni selts, ehkki suuremal osal selle liikmetest 

pole nagu tavaliselt toimuva salasisust aimugi. Nemad kummardavad 

heebrealaste vihast jumalat Jehoovat. Üks selle sekti peaasutajaid oli 

pedofiil ja Merovingide vereliini kuuluv kõrge astme vabamüürlane Charles 

Taze Russell. Russell kuulus Rothschildide lähikonda ning taas 

finantseerisid operatsiooni Kuhn, Loeb & Co. 

Religioonide edasiseks lõhestamiseks loodi islam ning raamatus The 

Biggest Secret näitan ma ristiusu varjus peituvate salaühingute, sealhulgas 

ka templirüütlite salasidemeid nendega, kes moodustasid islamiliikumise 

tuumiku. Nende hulka kuulusid ka assassiinid, kellelt pärineb tänapäeva 

poliitiliste palgamõrvade termin (assassin tähendab inglise keeles 

salamõrvarit). Moslemi usku ja islami usutunnistust õhutas Mahometi ehk 

Muhamedi lugu. Sisult sarnaneb see paljuski ametliku versiooniga, 

mismoodi Joseph Smith olevat mormooni religioonile aluse pannud. Aastal 

612 olevat Muhamedile ilmunud nägemus, milles tal kästi rajada uus usk. 

Ka Smith kuulutas oma kaaslastele hiljem just samamoodi. Mainitud 

aastaarv on huvitav sellepoolest, et mõnele muistsele rahvale oli ennustatud 

“Jumala” inkarnatsiooni iga kuuesaja aasta järel, ning Muhamed ilmuski 

kuussada aastat pärast Kristust lagedale. Taas ilmneb moslemite usus 

juudikristluse väljamõeldiste elemente. Moslemid näevad islamis 

juudikristluse kaasaegsemat varianti ning nemadki jõuavad oma 

esivanemate liini pidi heebrealaste uskumuste süsteemi oletatavas algallikas 

vanas testamendis mainitud Aabrahamini. Moslemid usuvad, et Aabraham 

ehitas Meka pühapaiga Kaaba, mis on kogu maailma moslemitest 

palverändurite sihtkoht. Ent algselt oli see kuulsa musta kiviga 

sümboliseeritava paganliku jumalanna austamise tempel. Hermeetilise 

Kuldkoidiku ordu asutaja W. Wynn Westcott kirjutas oma raamatus The 

Magical Mason, et musta kivi kasutati kõigepealt paganlikes rituaalides. 

Kivi on suguti iidne sümbol ning just seetõttu rajati paljud religioonid kivile 

või kaljule, nagu me seda ka kalju-Peterist ja ristiusust rääkides mainisime. 

Vana testamendi Jaakobi loos võidis ta oma kivi õliga, mis tundub üsna 

veider olevat. Peaks järele proovima. Islami püha raamat koraan, mille 

Jumal olevat inspireerinud, mainib Jeesust 93 värsis ning räägib temast kui 

elavast inimesest, ehkki ilmselt pole see nõnda. Moslemid kinnitavad, et 

islami Jumal Allah olevat sama nagu juudikristlaste Jehoova. Nad usuvad 

vana testamendi esimest viit Moosese, tegelikult küll leviitide raamatut. 

Moslemid väidavad, et Muhamed oli viimane prohvet (erinedes seega 
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kõikidest teistest) ning järelikult kõige usutavam. Seetõttu nõuavad 

ortodokssed moslemid, et kõik kristlased ja heebrealased peaksid islami 

omaks võtma. Moslemid on valmis alustama džihaadi ehk püha sõda nende 

vastu, kes ei tunnista Muhamedi seadust. Isegi sõna “islam” tähendab 

alistamist või allumist ja moslemid on need, kes teisi alla heidavad. 

Islam oli järgmine illuminaatide usutunnistus, mis on ristiusu ja 

judaismi vastu vallapäästetud sõdades nõudnud sadu miljoneid elusid. Just 

need on kolm peamist aheldusreligiooni, mida tegelikult kontrollib üks ja 

sama jõud. Islam nagu ka ristiusk ja judaism on olnud ühtaegu naiste ja 

naisprintsiibi süstemaatilise mahasurumise vahend. Taas ilmneb seos 

vabamüürlusega. Pärast vabamüürluse kolme ustavusastme väljateenimist ja 

Šoti ehk Yorgi riituse astmenõuete täitmist võivad vabamüürlased taotleda 

vastuvõtmist salavennaskonda, mille liikmed annavad verevande ja 

tunnistavad Allahi Jumalana.
43

 Allah on kuujumal. Just sellepärast näeme 

kogu maailma mošeede tipus kuusirpi ning sedasama ka vennaskonna 

liikmete fessidel. Samasugune sümbol ehib paljude islamiriikide lippu ning 

moslemid paastuvad terve kuu, mis algab ja lõpeb kuusirbi ilmumisega 

taevasse. 

“Sinu nägu hakkas mulle meeldima…” 

Jeruusalemm, mis otsekui saatuse iroonia tõttu ka Rahulinna nime 

kannab, olevat kogu maailma pealinn. Sõitsin sinna 1993. aastal, et vaadata 

kristlaste, heebrealaste ja moslemite kõige pühamaid paiku. Ja ma sain aru, 

kuidas religioon on inimmõistust nii kaua oma võimuses hoidnud ja sellega 

manipuleerinud. Üsna kitsuke vanalinn on ikka veel jaotatud kristlaste, 

heebrealaste, moslemite ja armeenlaste kvartaliteks. Loomulikult ei soovita 

kooselu pretsedenti. Kui tahate osta mõnda müüti või väärmõistmist, siis on 

siin selleks just õige koht. Neid pakutakse sadade kaupa. Nood 

hingepüüdjatest giidid ootavad tänavanurkadel ning iga kiriku või 

monumendi juures, varitsedes soodsat hetke nagu pruugitud autode müüjad. 

Paljud neist kannavad musta nahkkuube justkui filmist “Ristiisa” pärit 

tüübid. Nad on väljamõeldiste mesikeelsed müütajad, kes püüavad teile 

kaela määrida ringkäiku ükskõik missuguses müütilises paigas. Isegi kell 

pool kaheksa hommikul, kui ma Jaffa värava kaudu vanalinna peaaegu 

tühjadele tänavatele astusin, ootas lõks juba ees. Tundsin kedagi oma 

käsivart puudutavat. 

“Tere, mu sõber!” kuulutas hääl. “Kas oled Inglismaalt? Ma tunnen 

Inglismaalt palju inimesi. Nad tulid Glasgow’st. Kas tead Glasgow’d?” 
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Sain tolle mehe mängust otsekohe aru, kuid otsustasin kaasa teha ja 

vaadata, mis juhtub. Ta olevat sellepärast mulle lähenenud, et minu nägu 

hakkas talle meeldima. Kuna ta tuli mulle selja tagant ligi, siis oli 

kahtlemata Jeruusalemma viimase teadaoleva imega tegemist. Igatahes 

vääris see turismiteatmikku kandmist. Mees kinnitas, et tahtvat mulle teed 

juhatada, sest ma olevat talle sümpaatne. Loomulikult ei tähenda ringkäigu 

lõpus küsitav raha midagi. Ta näitas mulle heebrea religiooni üht väga püha 

paika Nutumüüri ehk läänemüüri, kus usklikud enda arvates Jumalaga 

räägivad. Selle rituaali juured ulatuvad Babülooniasse, kus Tammuze pärast 

halati. Juudid jätavad kivide vahel olevatesse pragudesse Jumalale 

adresseeritud sõnumeid ja praegu pakutakse kogu maailma usklikele 

faksiteenuseid. Saadate oma sõnumi sel viisil Jeruusalemma ning keegi 

läheb ja pistab selle Nutumüüri prakku. Minu järgmine peatus oli 

Jeruusalemmast lühikese bussisõidu kaugusel asuv Petlemm. Kui te pole 

seal kunagi käinud, siis unustage “Petlemma linnake”. See on sõna otseses 

mõttes nüüdis-Jeruusalemma agul ja prügimägi. Läksin oma “teejuhi” saatel 

üle Sõimeväljaku Jeesus Kristuse sünnikirikusse paigas, kus Jeesus olevat 

ilmale tulnud. See on ehitatud koopa kohale, kust babüloonlaste ja 

heebrealaste   jumalapoeg Tammuz olevat imepärasel viisil maailma tulnud. 

Populaarne paik. Jeruusalemma ja “Püha maa” reisijuht ei kahtle selles 

põrmugi. See nendib kategooriliselt: “Mainitud kiriku all peitub Sünnigrott, 

väike kamber, kus hõbetäht osutab Jeesuse sünnikohta. Turismihooaja 

kõrgpunktis seisavad inimesed tundide kaupa järjekorras, et seda grotti 

näha; sedavõrd vägev on müüdi ja mõttealistamise jõud. Ent õnneks olin 

tulnud väljaspool hooaega ja võisin otse sisse astuda. Mu pilgule hargnes 

etendus. Väike grupp turiste jälgis, kuidas kolm mitmesuguseid regaale 

kandvat meest üksteise poole ulgusid. Sain aru ainsast sõnast “halleluuja”. 

Üks musta kapuutsiga mees juhtis kombetalituse ühetoonilist lugemist või 

laulmist, teine seadis endale krooni pähe ja jõi aplalt karikast, nagu oleks 

äsja kõrbest tagasi jõudnud. Kolmas mees, kes näis hädasti naeratust 

vajavat, keerutas keti otsas mingit eset, millest aeg-ajalt kerkis 

suitsupahvakuid. Kroonikandja lõpetas joomise ning hakkas suurest 

punasest raamatust midagi valjusti ja agaralt ette lugema. Britannias võib 

kõige tuntumat suurt punast raamatut näha teleshow’s This Is Your Life. 

Osalised ilmuvad stuudiopubliku ette ning keegi mees loeb nende elulood 

suurest punasest raamatust ette. Raamat grotis oli sama sorti nagu “Jeesus 

Kristus, see on sinu elu” ning kui TV-show esitaks rikaste ja kuulsate elu 

sama ebatäpselt, nagu kirik Jeesusest räägib, siis tuleks see kohtusse kaevata 

või kuu aja jooksul surnuks naerda. 

Väljas Petlemma groti lähedal tutvustas giid mulle oma sõpra. “Sinu 

nägu meeldib talle ja ta kutsub sind oma koju napsi võtma,” informeeris 

teejuht. Jõudsime mõne hetkega tema “koju”. See oli küll kena, kuid 
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sellegipoolest mõnevõrra iseäralik maja. Sellel oli suur tänavapoolne aken, 

krediitkaartide sümbolid, letid, kassaaparaat ja terve hulk esemetega 

koormatud riiuleid. Igatahes oleksin seda suureks meenepoeks pidanud. 

Ringi vaadates ei teadnud ma, kas peaksin naerma või nutma. Võis osta 

selle püha eseme, tolle püha asja, kõik pakutav oli püha. Püha tualettpaberit 

ma küll ei märganud, kuid kindlasti oli seegi kuhugi peidetud. Kogu 

religioonist pajatatud pahna arvestades ei saanud see ju teisiti olla. Mulle 

meeldisid väikesed “püha maa pühast savist” ristid. Juhuks, kui ma oleksin 

neid võltsinguks pidanud, kinnitas pakkija: “Tõeline katoliiklik perekond on 

need kõik üle kontrollinud.” Päh, mäherdune kergendus. Kuid kõik 

trumpasid üle nii kopsakate kui ka napimate rahakottide jaoks mõeldud 

igasuguses suuruses plast-Jeesused. Odaval ja väikesel Jeesusel oli ainult 

jupike traati kiirtepärjaks seatud, aga kui luksusmudeli soetamiseks kukrut 

kergitati, siis ulatati plastist jeesuslaps, kelle peast ulatas välja kolm ehtsat 

kullakarva teravikku. Kui ma seda imepärast pilti jälgisin, astus poeomanik 

ligi. 

“Need on ehtsad,” teatas ta. 

“Ehtsad? Ehtne jeesuslapsuke?” 

“Siinsete preestrite kätetöö.” 

“Ah, selles mõttes ehtsad.” 

Läksin vanalinna tagasi ja teejuht, kellele mu nägu oli meeldinud, tahtis 

raha. Ta ütles, et lepib kõigega, mis talle antakse, kuid püüdis samas 

summat kahekordistada. Jätsime hüvasti ja ma sammusin ümber linnamüüri 

veel ühte “Jeesusega” seotud paika, Ketsemani aeda. Kuhugi sinnakanti 

jõudnud, küsisin kelleltki möödujalt juhatust. Ta oli väga abivalmis ja 

pakkus ennast teenäitajaks. Üks hetk, kas ei kandnud temagi musta 

nahkjoppi? Äkki muutus ta juhuslikust möödujast giidiks. 

“See on sama puu, mille juures Jeesus kinni võeti… need puud on 

kasvanud siin alates…” 

“Vabandust. Tänan abi eest, kuid tahaksin siin ise mõtiskleda, kui teil 

midagi selle vastu pole.” 

“Kas te ei soovigi, et ma teile kirikut ja Maarja hauakambrit näitaksin 

ning…” 

“Ei, ma eelistan tõepoolest omaette vaadata.” 

“Teeksin teile odava hinnaga.” 

Retke lõpul valdas mind nägemus, nagu oleksin maise elu lõpul oma 

füüsilisest kestast vabanenud ning musta nahkkuube kandev vaim puudutab 
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mu käsivart. “Tere, mu sõber,” lausub ta. “Kas oled planeedilt Maa? Ma 

tunnen planeet Maal paljusid inimesi. Ma näitan sulle taevast. Su nägu 

meeldib mulle.” Kui ma pärisin moslemist taksojuhilt, kas tema usub kõiki 

neid Jeesuse-lugusid, siis ei osanud ta midagi kindlat arvata, kuid ütles: 

“Jeesusest on turismibusside ja taksode juhtidel palju kasu, sest ta paistab 

olevat palju ringi rännanud.” Religioon on üks kuramuse majandusharu, mis 

kahjustab inimesi vaimselt, emotsionaalselt, hingeliselt ja finantsiliselt. 

Selle palgal on miljoneid. Piiskopipaleed, giidid, maotud meenepoed, 

mõnes riigis terved majanduslikud ja poliitilised süsteemid. Paljude 

ellujäämine sõltub säärase teeskluse püsimisest. Vatikanist kuni 

Petlemmani, Jeruusalemmast kuni Salt Lake Cityni klõbisevad 

kassaaparaadid sääraste müütide rütmis. Vatikan ja teised mõistusekontrolli 

bastionid teavad, et eksisteerib informatsioon, mis võib nad maatasa teha. 

Vaat mispärast püütakse seda igati summutada. Vastasel korral oleks pidu 

läbi. Pole midagi imestada, miks ilmneb nii jõuline vastuseis teadmistele, 

mis selle ülemaailmse sulitriki lagedale tirivad, sest kiriku ja riigi 

majanduslik ja isikuvõim sõltuvad koletu pettuse püsimisest. 

Usutavasti olen mina üks vähestest inimestest meie planeedil, keda 

kõik need vastandlikud religioossed dogmad – ja teisedki – üleüldiselt ja 

üksmeelselt taunivad. Mind on nimetatud antisemiidiks, sest olen 

paljastanud judaismi ja Rothschildi-suguseid inimesi; kristlased hoiduvad 

minust ja mõistavad mind nende religiooni ajaloolise tausta ja selle 

tänapäevase silmakirjaliku olemuse avamise eest hukka; Lõuna-Aafrikast 

saadeti internetihoiatus Icke Alert, et ma olen islami vaenlane, ning palju 

New Age’i liikumise osalised taunivad mind liigse “negativismi” 

(tegelikkuse näitamise) eest ega ole rahul, et ma avan hingešarlatanide ja 

New Age’i vaimulaadiga manipuleerivate illuminaatide olemuse. Põhjus, 

miks need pealtnäha nii vastandlikud rühmitised minu vastu koonduvad, 

tuleneb asjaolust, et neil kõikidel on midagi ühist. Igaühel neil on mingi 

dogma, mida püütakse müüa või ennast sellega kaitsta. Kuna mina trotsin 

kõiki dogmasid, karistusi ja surveavaldusi, siis koonduvad nende hääled 

hukkamõistukooriks. Nad kannavad küll erinevat rüüd, ent nende varjus 

valitseb ühesugune suhtumine. Kuid üha rohkem inimesi murrab ennast 

neist mõttevanglatest vabaks. Illuminaadid-anunnakid ei hooli põrmugi, 

missuguse religiooni või mõttevangla te endale valite, peaasi, et olete neist 

ühe kasuks otsustanud. Minu filosoofia on lihtne: kui juba nimetate, mida te 

usute, siis olete oma mõistuse müüriga ümbritsenud. Pole oluline, mis “ism” 

või usk see on. Juba valik ise suleb ukse otsatusse, kus kõik asub ning kus 

ka igaüks meist viibib. Lõpmatul teadmisel ei ole nime. See hõlmab kõike ja 

kui me mõnele “ismile” alistume, siis loobume kõigest ülejäänust. Aga 

selles seisnebki religiooni tähtsaim idee – sulgeda inimteadvuse uks. Isegi 

need, kes tavareligiooni hülgamist kuulutavad, jäävad selle illusioonide 
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võrku. New Age ei usu ristiusu dogmasid, kuid Jeesuse müüt püsib 

sellegipoolest. Ristiusu jumalapojast on saanud New Age’i Sananda, nagu 

nemad Jeesust nimetavad. Nende meelest on ta vaimne suurmeister, kes 

ammutab mingist teisest dimensioonist tarkust, ning mõne versiooni 

kohaselt olevat ta olnud piibli aja Iisraeli esseenide kogukonda pühendatu. 

Teised, kes on piiblilugude ametliku tõlgenduse hüljanud, usuvad 

sellegipoolest, et Jeesus on mingil kujul eksisteerinud, ning püüavad 

tekstide ümberseletamisega mingit iseenda teesi konstrueerida. Nemad 

leiavad kõige süütumastki sõnast või lausest palju tähendusi ja ilmutusi. 

Jeesusest arvatakse nüüd sedagi, et tema vereliin jätkus Maarja 

Magdaleenaga eostatud laste kaudu ning et sellest kujunes “ehtne” 

kuninglik vereliin. Ajab haigutama. Kate kerkib alles siis, kui mõistate, et 

suurem osa piiblist on lihtsalt väljamõeldis. Sümboolset on võetud 

sõnasõnalt. Pole oluline, kuidas te ka sõnu tõlgendaksite, sest peaaegu alati 

lõpeb kõik jamaga, sest te üritate mõistusega tõlgendada tekste, mis on 

olnud algusest alates mõttetud. Alles siis, kui meie mõistusse on laotatud 

intellektuaalsest ja hingelisest saastast puhas leht, leiame ehk niipalju 

mõtteselgust, et mängu läbi näha. 

Religioon on olnud maailma nuhtlus ning inimkond vabaneb sellest 

alles siis, kui ta ennast vabaks võitleb. See vaimuvaesuse needus on heitnud 

oma tumedat varju aastatuhandeid, kui anunnakid ja nende vereliinid on 

inimesi rõhunud. Rohkem kui miski muu on just religioon aidanud 

inimkonnal iseennast ahistada. 
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Sõjas peab valede ihukaitse mind tõe eest hoidma 

 Winston Churchill 

 

Kui tänapäeva maailma valitsevad reptiloididest kujumuutjad ja nende 

vereliinid, nagu ma olen kirjeldanud, siis peaksime leidma nende 

nüüdisaegse tegutsemise tõendeid, mis kinnitavad muistseid pärimusi. Ja 

nõnda see ongi – tõenditest juba puudust ei tule. 

Alates 1990. aastast, kui ma hakkasin teadlikult uurima, mis maailmas 

tõeliselt sünnib, olen kuulnud räägitavat reptiloididest. Aga loomulikult 

tundus kõik olevat sedavõrd fantastiline, et ma panin informatsiooni seniks 

kõrvale, kuni hakkasin sellest pisut aru saama. Mõistmine   algas 1998. 

aasta alguses, kui ma Ühendriikides ringi rändasin. Umbes viieteistkümne 

päeva jooksul kohtusin eri paikades kaheteistkümne erineva eluala 

inimesega, kes kõik rääkisid mulle põhilises enam-vähem sama loo, kuidas 

inimene oli nende silme all reptiloidi kuju võtnud. Minu vestluskaaslaste 

hulgas olid ka kaks teleintervjueerijat, kes olid näinud oma külalist, uue 

maailmakorra pooldajat, otsesaate ajal kuju muutvat. Pärast ütles üks neist, 

et ta jahmus, nähes mehe palet reptiloidi koonuks muutuvat, ning teine, 

samavõrra vapustatud naine, kinnitas, et saatekülalise käed olid reptiloidi 

esijäsemetega asendunud. Arvestades asjaolu, et televaatajad, igatahes 

suurem osa neist, ei näinud midagi, oli tegemist  pigem psüühilise 

kontaktiga neljanda dimensiooni tasandil kui kõnealuse isiku füüsilise 

muutumisega. Ühe esineja sõber oli politseinik Colorados asuvas Denveris, 

illuminaatide ja satanismi keskuses, mille lennujaama ehivad 

reptiloidikujulised veesülitid (illuminaatide kood). Politseinik oli olnud 

tavapärasel ringkäigul büroohoones Denveri lähedal Auroras ning juhtus 

kiitma ühe kompanii ametiisikule hoone kõrget turvalisuse taset. Naine 
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vastas, et tõelise kaitstuse nägemiseks tuleks politseinikul hoopis ülemistele 

korrustele vaadata. Ta osutas ainult kõrgematele korrustele suunduva lifti 

poole ja rääkis mõni nädal varem kogetud üllatavast elamusest. Lift oli 

avanenud ning sealt ilmus nähtavale kummaline figuur. Too oli 

albiinovalge, nägu sisaliku moodi ning silmad vertikaalsete pupillidega 

nagu roomajal. Draco kuningliku liini kõrgeim tase on albiinovalge. Naine 

rääkis, et too valge sisalik oli piiratud juurdepääsuga liftist väljunud ja 

ametliku väljanägemisega autosse istunud. Kuuldud lugu ja hoone äratasid 

politseinikus nii suurt huvi, et ta püüdis ülemiste korruste kompaniides 

selgusele jõuda. Sõbra sõnutsi olevat ta leidnud, et kõik need oli Luure 

Keskagentuuri CIA variorganisatsioonid. 

Teine mees, kellega ma selle viieteistkümne päeva jooksul kohtusin, oli 

1960. aastatel ohtrasti LSD-d pruukinud ning viiepäevase “retke”, nagu ta 

seda seisundit kirjeldas, kolmandal päeval olevat juhtunud alati üks ja sama: 

mõned inimesed hakkasid reptiilide moodi välja nägema ja need olid alati 

samad isikud. See ei muutunud kunagi. Samuti hakkas ta märkama, et 

sõbrad, kes tema “retkede” aegu sisaliku moodi välja nägid, paistsid 

filmidele, teleprogrammidele ja muulegi samamoodi reageerivat. “Me 

tavatsesime naerda ja öelda, et sisalikud tulevad,” rääkis ta mulle. Uimastid 

muudavad inimeste teadvuseseisundit, mistõttu nad võivad ennast 

madalamasse neljandasse dimensiooni “ümber häälestada”. Siis näevad nad 

ümbritsevate inimeste seda tasandit. Põhjalike teadmistega varustatuna 

tagasi vaadates usub ta nüüd, et on olemas “morfogeneetiline väli”, nagu ta 

selle kohta ütles, mis sisalikinimeste DNA-le üle kandus ning rakustruktuuri 

reptiloidi geneetilise joonisega kohandas. Mida rohkem reptiloidi DNA-d 

inimene kannab, seda kergemini nõnda juhtub, ning kõige rohkem reptiloidi 

DNA-st mõjutatud ongi anunnaki hübriidvereliinid, mis on spetsiaalselt 

võimupositsioonide haaramiseks kujundatud. Huvitav märkida, et Kesk-

Ameerikas elanud olmeegid, kelle kultuur tugines maokummardamisele, 

sõid hallutsinatsioone esile kutsuvaid psilotsübiinseeni, mida nimetati 

sulismao lihaks ning mis andsid neile neljanda dimensiooni tajumisvõime – 

häälestasid nad maosagedusele. “Mao poja” Dionysose (veel ühe “Jeesuse”) 

rituaalide aegu jõid kreeka pühendatud kanget veini ning pruukisid mõistust 

teisendavaid uimasteid ja seeni, et ühineda oma Jumalapojaga. Kui ma 

nende Ühendriikides veedetud viieteistkümne päeval lõpul Minneapolises 

Whole Life Expo kokkutulekul esinesin, rääkis andekas naisselgeltnägija 

mulle, kuidas võimukandjad nagu Henry Kissinger, George Bush ja Hillary 

Clinton alatasa reptiloidideks muutuvad. Taas mainis ta nende neljanda 

dimensiooni sagedust. Peale Hillary Clintoni on teistegi masendavalt külmi 

reptiloidisilmi märgatud. Olen kujumuutjate või alistatute puhul tähele 

pannud, et nende silmad ei muutu, ükspuha mida suu räägib või kuidas 

ülejäänud pale välja näeb. Nad ise võivad küll naerda, kuid nende silmad ei 
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tee seda kunagi. Neis valitseb ainitine kalk pilk. Kui te järgmisel korral 

Hillary Clintoniga kohtute, jälgige tema silmi. 

Seda kirjutades meenus mulle, et olin lugenud reptiloididest midagi 

raamatust Trance-Formation Of America, mis pajatab põhjalikult Cathy 

O’Brieni nimelise tähelepanuväärse naise elust. Tema satanistist isa, kes oli 

alates 1950. aastatest tollal alles väikest tütart vägivallaga ja seksuaalselt 

ahistanud, andis lapse üle Gerald Fordile – hilisemale president Fordile –, et 

kasutada teda illuminaatide ulatuslikus mõttekontrollimise operatsioonis, 

millest ma pikemalt räägin raamatus The Biggest Secret. Cathy on blond ja 

sinisilmne, niisiis on tegemist täiesti tavalise juhtumiga, ja ma soovitan 

mainitud raamatut igaühele, kes tahab teada saada, mis sünnib sõna otseses 

mõttes miljonite ja miljonite lastega üle kogu maailma. Otsisin registrist 

viiteid reptiloididele ning ehkki Cathy pidas oma kogemusi mõtete 

kontrollist põhjustatud illusiooniks, kirjeldab ta siiski sedasama, millest 

paljud teisedki on rääkinud. Mainisin eespool Miguel de la Madridi, kes oli 

George Bushi Valges Majas viibimise aastail Mehhiko president, ning Maa-

väliseid kujumuutjaid, keda tema iguaanirassiks nimetas. Tema arvates sai 

just neid kõige edukamalt maailma juhtideks muuta. Mainitud raamatus 

avaldab Cathy, kuidas George Bush, kes oli tema üks peamisi kontrollijaid, 

oma kuju muutis. Cathy kinnitas, et Bush istus tema ees oma Washingtonis 

asuvas kabinetis ja avas raamatu, milles oli kujutatud otsekui kaugest 

süvakosmosest pärit sisalikusarnaseid tulnukaid. Bush olevat öelnud, et 

temagi on üks neist, ning hakkas ennast Cathy’ nähes otsekui kameeleon 

reptiiliks muutma. Cathy kirjeldab oma raamatus, kuidas Bill ja Bob 

Bennett, kaks USA hästituntud poliitikategelast, andsid talle NASA 

Goddardi kosmoselendude keskuse mõistusekontrolli laboris teadvust 

muutvaid preparaate. Mõlemad olevat Cathyle öelnud, et nad on selles 

dimensioonis võõrad – kaks olendit teiselt tasandilt. Jah, madalamast 

neljandast dimensioonist. Cathy jätkas: 

Kõrgtehnoloogilised valgustablood minu ümber kinnitasid, et 
ma olen koos nendega muutuvates dimensioonides. Laserikiir 
langes minu ees olevale mustale seinale, mis näis plahvatavat 
Valge Maja kokteilivastuvõtu panoraamvaateks, otsekui 
oleksin dimensiooni muutnud ja seisaksin külaliste hulgas. 
Kedagi tundmata, küsisin ägedalt: “Kes on need inimesed?” 
“Nemad ei ole inimesed ja see pole kosmoselaev,” vastas [Bill] 
Bennett. Tema rääkides muutus holograafiline kujutis 
aegamisi, kuni inimestest said sisalikusarnased tulnukad. 
“Tere tulemast allilma teisele tasandile. See on kõigest 
esimese, tulnukate dimensiooni peegeldus. Meie oleme 
transdimensionaalselt tasandilt, mis ühendab ja hõlmab kõiki 
dimensioone…” 
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“… Ma olen toonud su läbi oma dimensiooni, et saavutada 
tugevam võim sinu mõistuse üle, kui Maa tasand seda 
võimaldaks,” ütles Bill Bennett. “Tulnukana ma lihtsalt muudan 
oma mõtted sinu mõteteks, projekteerides need sinu 
mõistusse. Minu mõte on sinu mõtted…”

1
  

See on veel üks inimeste kontrollimise ja nendega manipuleerimise viis 

– nimelt mõtete ülekandmise kaudu. Reptiloidi mõistusest saab inimese 

mõistus ning te näete ühtepuhku, kuidas reptiloidi “tarumõistusest” kujuneb 

inimese “tarumõistus”. Varsti pärast USA-st Inglismaale naasmist ja 

reptiloidiuuringute kiiret edendamist sõitsin kohtuma kellegi naisega, et 

arutada seda, mida ta teadis satanistlikest rituaalidest, millega oli lisaks 

teistele seotud ka Suurbritannia peaminister aastail 1970 kuni 1974 Ted 

Heath. Just Heath viis Suurbritannia illuminaatide Euroopa Ühendusse, 

nüüdsesse Euroopa Liitu, ning õhutab praegugi edasist kokkusulamist selle 

tsentraliseeritud fašistliku riigiga. Käesoleva raamatu lõpetamise aegu 

avalikustati kolmkümmend aastat salastatud riiklikud dokumendid, mis 

tõendavad Heathi teadmist, et astumine Euroopa Ühendusse tähendab 

kokkuvõttes Briti suveräänsuse lõppu. Aga tookord ta eitas seda, sest 

reptiloidid ja nende kloonid on oma eesmärkide saavutamiseks valmis 

rääkima mida tahes. Reptiloidide rituaaltoimingute ohvritega – nendega, kes 

on ellu jäänud – ja satanistlikes ringides laste piinamisel osalenud 

inimestega rääkides kerkib alatasa Heathi nimi esile. Minu vestluskaaslane 

oli kasvanud šoti perekonnas ning kõrge ja mõjukas Šoti illuminaatide võrk 

ahistas teda seksuaalselt ja rituaalselt. Oma mineviku tõttu sai temast 

Londonist lääne pool asuvast Slough’st mõne miili kaugusel oleva Burnham 

Beeches’i metsaalade ülevaataja naine. Seda muistset paika on mainitud 

juba üheteistkümnenda sajandi maatsensusraamatus ning selle läheduses 

paiknevad nii Suurbritannia peaministri maaresidents Chequers (see 

tähendab vabamüürlaste musta ja valget ruudustikku) kui ka kunagise 

Hellfire’i (Põrgutule) klubi Wycombe’i (Wicca) maja (El-fire tähendab 

lõõskavat Eli), kus toimunud inimeste ohverdamise rituaalil osales 

kuningliku perekonna liikmeid ja seal käis ka Ameerika põhiseaduse 

koostaja Benjamin Franklin (vt The Biggest Secret). Burnham Beeches 

kuulub Londoni Cityle, maailmatähtsusega rahanduskeskusele ning ühtaegu 

illuminaatide ühele kõige mõjukamale operatsioonikeskusele meie 

planeedil. Väljaspool Inglismaad asuvatele lugejatele olgu öeldud, et 

Londoni City ei tähenda kogu pealinna. See piirkond ümbritseb St. Pauli 

katedraali, kus kunagi asus algne linn, mis pärast 1666. aasta Londoni suurt 

tulekahju Sir Christopher Wreni ja teiste pühendatute algatusel ümber 

ehitati. Praegu on see üks ringkond määratu laias moodustises, mida me 

Londoniks nimetame. Londoni City vapil, mille kujutist võib kõikjal 

Burnham Beeches’is näha, domineerivad kaks lendreptiloidi, hoides kilpi, 
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kus valgel taustal ergab punane rist, Atlantise-Sumeri tule- või päikeserist, 

mida ka templirüütlid omaks pidasid. Londoni Citysse sisenedes möödute 

kahest teeveerel seisvast lendreptiloidikujust ning seal, kus kulgeb Londoni 

City ja templirüütlite järgi Temple Bariks nimetatud rajooni piir, on keset 

teed veel üks lendreptiloid. Temple Bar on otsekui ülemaailmne juristide 

peakorter ning seal tegutseb rohkem eliitsalaühinguid ruutmiili kohta kui 

kuskil mujal maakeral. Niisiis juhitakse kõike Burnham Beeches’is 

toimuvat sellest illuminaatide keskusest. 

Naine, kes mulle mainitud piirkonnast rääkis, tunnistas, et tema 

abikaasa, kes selle paiga üle valvas, oli satanist, sest vastasel juhul poleks ta 

seda töökohta saanud. Nad elasid metsas suures majas ja mehe ülesannete 

hulka kuulus ka sealsete satanistide rituaalide korraldamine. Naine ütles, et 

1970. aastate algul, kui Ted Heath oli peaminister, olevat ta ühel õhtul 

pärast pimeduse laskumist läbi metsa minnes näinud tulesid. Ta hiilis 

vaikselt lähemale, et teada saada, mis seal toimub, ning nägi oma õuduseks 

satanistlikku rituaali, milles osalesid ka Heath ja tema rahandusminister 

Anthony Barber. Kunstnik on tema kirjeldatut kujutanud selle raamatu 

pildiosas. Naine rääkis, et oli puude ja alustaimestiku varju peitunult 

näinud, kuidas Heath hakkas moonduma reptiloidiks, ning kõige rohkem 

olevat teda üllatanud asjaolu, et see ei paistnud  kogunenute ringis kedagi 

üldse üllatavat. “Temast sai lõpuks senisest vähemalt kaks jalga pikem 

täidlane reptiloid,” kirjeldas naine. Tunnistajad on sedasama varemgi 

täheldanud. Naise sõnutsi oli see olend justkui  soomustega kaetud ja rääkis 

üsna loomulikult, ehkki põgusate katkestuste tõttu tundus, nagu oleks 

kaugekõnega tegemist. Mina ise olen Heathi siis, kui ma temast midagi 

säärast veel ei teadnud, kord televisioonistuudios näinud ega unusta kunagi 

tema jäiseid silmi, mis olid justkui ääretusest vahtivad kaks musta auku. 

Olen kuulnud paljusid inimesi kirjeldavat samasugust kogemust isikutega, 

kes olevat nende nähes kuju muutnud. Naine kinnitas mulle, et ta oli 

hämaras või õhtupimeduses näinud Burnham Beeches’is teisigi reptiloide, 

kes kandsid pikka kapuutsiga rüüd. Kunstniku nägemus kahest säärasest 

reptiloidist on esitatud joonisel 34. 

Varsti pärast selle naisega kohtumist tutvustati mind kolmanda isiku 

kaudu ravitseja Christine Fitzgeraldiga, kes oli olnud üheksa aastat printsess 

Diana lähedane usaldusalune. Tema räägitu on täielikult ära toodud 

raamatus The Biggest Secret, kuid praegu tahaksin keskenduda sellele, mida 

seal reptiloididest öeldakse. Christine Fitzgerald ei teadnud minu tollal alles 

avaldamata reptiloidiuuringust midagi, ent meie kõneluses mainis ta sedagi, 

et Diana olevat nimetanud Windsoreid roomajateks ja sisalikeks. Samuti oli 

Diana tavatsenud öelda: “Nad pole inimesed.”  Christine rääkis sedagi, et 

Windsorid põlvnesid reptiloidide hübriidvereliinist, ja kirjeldas, kuidas nad 

olid Dianat lausa uskumatult kohelnud. Selle ringi keskmes oli tema sõnutsi 
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kuninganna ema. Christine ütles, et Diana oli kuninganna ema õeluseks 

nimetanud. Minu meelest pole meie planeedil praegu ega ole vist isegi kogu 

ajaloo jooksul olnud kedagi, kelle tegelik olemus tema sepitsetud kuvandist 

rohkem lahkneks kui kuninganna ema oma. Kui inimesed oleksid ainult tõtt 

aimanud, siis poleks neid tema sajanda sünnipäeva vastikuid juubeldamisi 

kunagi korraldatud. Christine ütles: 

Kuninganna ema… tema on nõiaväe tähelepanuväärne 
kandja. Kuninganna ema on palju vanem, kui inimesed 
arvavad. Ausalt öeldes pole kuninglik perekond juba ammu 
surnud, vaid lihtsalt kuju muutnud. Tegemist on otsekui mingi 
kloonimisega, kuid teadaolevast erineval viisil. Nad võtavad 
tükikesi ihust ja ehitavad sellest terve keha. Kuna tegemist on 
kõigusoojase sisalikuga, siis nende juures õnnestub see 
Frankensteini moodi moondamine palju paremini kui meie 
puhul. Eri kehad on lihtsalt erisugused elektrivõnkumised ning 
nemad on selle saladuses selgusele jõudnud, nad teavad 
mikrovoolude omapära; raadiolained, mis kehasid loovad, on 
väga lühikese lainepikkusega, väga erilised. Just seda laadi 
energiaga ma ravitsedes tegelen. 
Nemad tunnevad eluvõnkumisi ning kuna nad on külma 
verega roomajad, siis pole neil mingit tahtmist luua Maal 
täiuslikku harmooniat, mis võiks seal olla, või tervendada Maa 
sellele tekitatud kahjustustest. Aegade jooksul on Maad 
rünnanud erinevad maavälised olendid. Sellega on pikka aega 
otsekui jalgpalli mängitud. Meie planeet on lausa paljude 
isesuguste tulnukate bussipeatus. Kõik need võõrad ei pelga 
midagi, isegi mürgiseid gaase mitte. Nad maanduvad alatasa 
ning neid tuleb ka Maa sisemusest. Alguses sarnanevad nad 
reptiloididega, kuid elektrivõnkumiste toimel, juba mainitud 
eluvõtmega mõjutamisel, võtavad nad meie kuju. Nad võivad 
olla just niisugused, nagu ise soovivad. Kõik tõelised 
teadmised omastatakse, rebitakse tükkideks ja antakse 
teistsugusel viisil tagasi. Kuninganna ema on Euroopa selle 
osa “valitsev kärnkonn” ning temasuguseid inimesi tegutseb 
igal mandril. Aga teate, enamik inimesi kannab justkui 
silmaklappe ega tea reptiloididest midagi. Nad lihtsalt 
kardavad võimukandjaid, sest need paistavad olevat ääretult 
vägevad.

2
 

Joonis 34: Kunstniku nägemus reptiloididest, kes Burnham 
Beeches’ist pärit naise  
nähes oma kuju muutsid. Üks neist sarnaneb väga Darth Mauliga 
filmist “Tähesõjad”, 
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ehkki joonistus pärineb ajast ammu enne selle film loomist. 

Mõistan, kui raske on ette kujutada kuninganna ema seotust kõige 

sellega kogu tema elu jooksul, kui mõistus ütleb, et ta on lihtsalt üks väike 

vanadaam. Ent nagu kõikide inimeste puhul, nii näete teiegi ainult 

väliskuju, mitte tegelikku olemust. Tegemist on otsekui mingi välisriigi 

agendiga, kes on endale ja oma tegevusele kattevarjuks väga veenva legendi 

kujundanud. Ning needki olendid varjavad ennast võõra kehaga. Christine 

Fitzgerald mõistis toimuvat tänu suhtlemisele Diana ja aristokraatiaga oma 

tervistamiskeskuses ning energia, vibratsioonide ja sageduste mõistmisele. 

Alles pärast seda, kui ma olin tundma õppinud väga paljusid subjekte ning 

uurinud rohkesti erinevaid informatsioonikübemeid, õnnestus mul koostada 

tervikpilt, ning just sel mõjukal põhjusel saavad säärased juhtumid harva 

teatavaks. Kõigepealt on tarvis palju teada ning alles seejärel hakkab pilk 

haarama, kuidas killud kokku sobivad. Illuminaadid on täielikuks 

arusaamiseks vajalikku informatsiooni varjanud ning selle hankimiseks 

tuleb ränka vaeva näha. Samuti vajatakse vaba (või vabamat) mõistust ja 

tahet astuda sinnapoole, kuhu tõendid osutavad. 

Mõni nädal pärast vestlemist Christine Fitzgeraldiga 1999. aastal teatas 

mu Californias elav teadlasest sõber Brian Desborough naisest, kellega ma 

pidin tema arvates võimalikult kiiresti kohtuma. Too oli illuminaatide 

ulatusliku mõistusekontrolli paranev ohver Arizona Wilder, kes oli töötanud 

nende teenistuses väga kõrgel tasemel. Ta ütles, et oli toimetanud Briti 

kuningliku perekonna jaoks ohverdamisrituaale, eriti Šotimaal Balmorali 

lossis, aga ka Belgias Pimeduse ema lossiks nimetatavas kurikuulsas 

satanismirituaalide keskuses. See asub samas piirkonnas nagu ka levinud 

pedofiilia, mõrvade ja laste ohverdamise kultuse peakorter, mille teod 1994. 

aastal teatavaks said ning avalikkuses suurt meelepaha põhjustasid. 

Mainitud ringi kuulus Belgia ühiskonna tugisambaid ning juhtunut püüti 

kõikvõimalikel viisidel varjata. Belgia on illuminaatide tähtsaim satanistlik 

keskus ning just sellepärast paiknevad seal Euroopa Liidu ja NATO 

peakorterid. Arizona Wilderi algne nimi oli Jennifer Greene. Temagi on 

oluliste iiri vere sugemetega prantsuse aristokraatlikust vereliinist põlvnev 

siniste silmadega blondiin. Kui tema mõistus ja mälestused hakkasid pärast 

ta kontrollija, nats Josef Mengele surma taastuma, siis võttis ta endale 

Arizona Wilderi nime ja värvis pea, kartes, et blondid juuksed võivad olla 

seotud mingi tema mõjutamisprogrammiga. 

Illuminaatide mõistusekontroll 

Mõistusekontrolli võrgustiku ja selles kasutatavate võtete teadmine on 

oluline, taipamaks viise, mille varal reptiloidid inimühiskonnaga 

manipuleerivad. Josef Mengele oli natside koonduslaagrite “surmaingel”, 

kes korraldas kaksikutel ning teistelgi vangidel kohutavaid eksperimente. 
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Just seal arendas ta välja traumadel baseeruva mõistusekontrolli tehnika, 

mis manipuleerib äärmise trauma puhul mälu välja lülitava mehhanismiga. 

See rakendub näiteks siis, kui inimene on üle elanud ränga liiklusõnnetuse 

ega suuda kunagi meenutada kokkupõrget ega sellele vahetult järgnenud 

sündmusi, sest mõistus seab sellele mälestusele amneesiatõkke. See 

tähendab, et meil ei tarvitse seda kohutavat juhtumit uuesti üle elada. Hiljuti 

aeti mu ema auto alla ja ta sai raskesti vigastada. Ta ei mäleta tänase 

päevani, mis juhtus alates hetkest 30 sekundit enne kokkupõrget kuni ajani 

20 minutit pärast seda. Sel tasandil on säärane vaimne kaitsemehhanism 

hea, kuid illuminaadid, eriti Mengele, täiendasid seda oma eesmärkidel. 

Tegelikult on nad teadnud seda juba aastatuhandeid, ainult et selle üldine ja 

ülemaailmne ärakasutamine hakkas naasma kahekümnendal sajandil. Seda 

teatakse traumapõhise mõistusekontrollina. Võetakse lapsi, kes pole veel 

viie- või kuueaastaseks saanud ning allutatakse nad lausa kujuteldamatule 

vägivaldsele, seksuaalsele ja emotsionaalsele ahistamisele. Taas valitakse 

nad vereliini järgi välja. Selle tegevuskava täitmiseks ja varjamiseks on 

loodud terve hulk pedofiiliaringe ning kui ausameelsed inimesed nende 

jälile jõuavad, nagu see Suurbritannias Põhja-Walesi skandaali aegu oli, siis 

ei lasta juhtunuga seotud kuulsatel nimedel kunagi päevavalgele kerkida. 

Nende hulka kuulus ka tuntud Briti ehituskompaniis tegutsenud pedofiil 

lord McAlpine, kes oli konservatiivide partei endine esimees ja 

salaühingute, näiteks Jeruusalemma püha Johannese rüütlite ordu liige. 

Uskumatud traumad, mida neile lastele tekitatakse, ka satanistlikud 

rituaalid, lahterdavad mõistuse justkui eri osadeks – amneesiabarjäärid 

tõkestavad traumamälestused ega lase neil teadvusse jõuda. Illuminaatide 

mõistusekontrolli keskustes, millest üks asub Londoni inimsuhete 

Tavistocki instituudis (vt The Biggest Secret), nimetatakse neid lahtreid 

altariteks. Mõistus on jagatud otsekui iseseisvate lahtrite kärjeks, millest 

igaüks säilitab individuaalseid traumamälestusi. Selle kärje esikülje osad 

suhtlevad vahetult maailmaga. Neid nimetatakse eesmiseks altariks. See ei 

tea teiste lahtrite olemasolust midagi ning ühelgi neist pole teistest 

vähimatki aimu. Niisiis ei mäleta eesmine altar, toosama, mida me 

tegelikuks isikuks peame, mis on nendega juhtunud või mida ikka veel 

tehakse, kuni barjäärid hakkavad langema ning neis sisalduvad mälestused 

jõuavad eesmisele altarile, teadlikku mõistusse. 

Hüpnoosivõtmeid ja -päästikuid kasutades paigutavad Mengele-

sugused mõistusekontrollijad erinevaid lahtreid ümber, tõrjudes esimesi 

lahtreid alateadvusse ja tuues tagumisi esile. Siis ahistab ohvrit seksuaalselt 

mõni kuulus isik nagu George Bush või Ted Heath, aga teda võidakse ka 

tulevaseks salamõrvaks või mingi muu ülesande täitmiseks 

programmeerida. Pärast suunatakse see altar alateadvusse tagasi ning 

esimene altar, millel pole äsja juhtunust aimugi, nihutatakse jälle esimeseks. 
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Mõrvadeks programmeeritavad ei tea vähimatki, mida nendega tehti. 

Hukkamisprogramm, mis näeb ette mõne kuulsa isiku või “ohtliku” uurija 

surma, püsib uinuvas olekus oma lahtris, kuni vajutatakse päästikule. 

Selleks võib olla mõni sõna, lause või heli. Kui nõnda juhtub, siis hüppab 

seni uinunud lahter esimesele altarile, allutab keha endale ja täidab 

programmi. Just säärane on massimõrvarite nagu Thomas Hamiltoni 

(Dunblane, Šotimaa) ja Martin Bryanti (Port Artur, Tasmaania), aga ka 

Ühendriikides palju samasuguseid kuritegusid korda saatnud tapjate taust. 

Nõnda juhtus ka Columbine’i keskkoolis, kus “hullunud” kurjategijad 

tapsid süütuid inimesi, vähemalt nõnda kinnitati. Need tulistajad on 

petteisiksuse kattevarjus sarimõrvadeks programmeeritud ning saanud 

“imeliku” inimese tausta, mistõttu tapmised saab “arutute” süüks ajada. 

Pole juhuslik, et Timothy McVeigh, kes Oklahoma pommipanemise 

eest surma mõisteti, pidi ajalehe USA Today teatel pärast arreteerimist läbi 

tegema vaimse seisundi kontrolli, mille korraldas California ülikooli 

psühhiaater Louis Jolyon West. Ajaleht aga jättis mainimata, et too West on 

Ameerika üks kurikuulsamaid CIA teenistuses olevaid mõistusekontrollijaid 

ning et California ülikool on tuntumaid mõistusekontrolli keskusi. Toosama 

West hindas ka kuulsast ajalehemagnaatide dünastiast pärit Patty Hearsti 

vaimset seisundit, kui too Symbionese Liberation Army hävitamise järel 

kinni võeti. Mainitud “armee” oli 1970. aastail Californias tegutsenud 

terrorijõuk ja illuminaatide sepitsus. Raamatus And The Truth Shall Set 

You Free on esitatud tõendid, et McVeigh polnud pommipanija. Ent pärast 

seda, kui West oli tema vaimset seisundit hinnanud ning ilmselt millegi 

mõjukaga ähvardanud, leppis süüdistatav peaaegu olematu kaitsega, ehkki 

see võinuks olla vägagi põhjalik. Riik määras oma advokaadi. Hiljem oli 

McVeigh valmis väga sobival viisil surmaga leppima. Oklahoma ja 

massitulistamiste õudused ning sääraste juhtumite kasv peavad vapustama 

kollektiivset mõistust ning õigustama paljusid seadusega kehtestatavaid 

piiranguid. Oklahoma juhtumi tagajärjel kaotas Ameerika ühiskond olulisi 

vabadusi ning Bill Clinton soovis leevendada piiranguid, mis keelavad 

sõjaväe kaasamist riigisiseste õiguskaitseorganite tegevusse. Mina nimetan 

seda võtet probleemi, reageeringu ja lahenduse tehnikaks. Põhjustage 

salakesi mingi probleem, sundige üldsust häälekalt nõudma, et midagi ette 

võetaks, ning pakkuge siis valjusti lahendusi murele, mille olite ise 

provotseerinud. Oma tegevuskavale vastavaid lahendusi. Üks 

massitulistamiste eesmärk on lõpetada relvade vaba soetamine. Mina ei usu 

mis tahes vägivalda, kuid illuminaadid teavad, et paljud inimesed on valmis 

ennast relvaga kaitsma, ning tahavad kõrvaldada käibelt võimalikult palju 

relvi ajaks, kui nende käskijad on ennast avalikult näidanud ning fašistlik 

riik on sündimas. Enne koonduslaagrite täitmist alustas Adolf Hitler 

relvaseaduste kehtestamisest. 
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Traumapõhisele mõistusekontrollile allutatud inimesi piinavad isiksuse 

hulgihäired (MPD) või identiteedilahususe häired (DID). Mõnele hakkab 

juba meenuma kogetud traumasid, illuminaatide toiminguid ja nende taga 

peituvaid isikuid. Veenva järjekindlusega kerkib esile väga tuntud nimesid – 

George Bush, Henry Kissinger, Dick Cheney, Al Gore, Briti kuninglik 

perekond, Rothschildid, Rockefellerid ja palju teisigi on minu teistes 

raamatutes põhjendatult kirjas. Just sellepärast mõteldi kiirkorras välja 

niinimetatud võltsmälu sündroom, mis pidi diskrediteerima  kõike seda, mis 

ohvritel on nüüdseks meenunud. Tegemist on väga ulatusliku 

varjamisoperatsiooniga, mille puhul ajakirjandus on nagu tavaliselt korraga 

nii konksu, nööri kui ka õngetina alla neelanud. Kuulutatakse, et ohver põeb 

võltsmälu sündroomi, ning lasteahistamises süüdistavad kõnnivad kohtust 

vabalt minema. Ajakirjandus aga valgustab kõike nõnda, nagu oleksid 

süüalused hoopis ise ülekohtu ohvrid. Kas mõnda isikut on pahatahtlikkuse 

tõttu alusetult süüdistatud? Jah, muidugi juhtub aeg-ajalt sedagi. Kuid 

enamasti pole see nõnda. Mitte sugugi. Vaadelgem hetkeks mõnda inimest, 

tänu kellele see võltsmälu sündroomi sihtasutus sündis. Selle heledamad 

tähed olid Minnesota luteri usu kirikuõpetaja ja psühholoog Ralph 

Underwager ning tema naine Hollida Wakefield.. Underwagerit on kutsutud 

lasteahistamise juhtumite eksperttunnistajaks. Tegemist on tollesama 

abielupaariga, keda Hollandi pedofiiliaajakiri Paedika 1993. aasta talvel 

intervjueeris ning kes varjamatult pedofiiliat pooldas!  

(http://www.nostatusquo.com/ACLU/NudistHallofShame/Underwager

2.html). Võltsmälu sündroomi sihtasutuse asutamisega olid seotud ka 

Pamela ja Peter Freyd, kes esinesid alusetult süüdistatud vanematena. 

Nende tütar Jennifer Freyd on praegu Oregoni ülikooli 

psühholoogiaprofessor, kes kinnitab kaljukindlalt, et vanematele esitatud 

ahistamissüüdistus vastab tõele, ning ta on võltsmälu sündroomi sihtasutuse 

tegevusmotiivide ja -meetodite vastu astunud  

(vt http://www.movingforward.org/v2n5-birrell.html, kus Jennifer 

Freydi sõber juhtunu tausta sügavamalt avab). Shirley ja Paul Eberle on veel 

kaks “eksperti”, kes sihtasutuse teenistuses olles lasteahistamise ja 

satanismi süüdistusi vääraks tunnistavad ning taastunud mälust midagi ei 

pea. Nad kirjutasid raamatu The Politics Of Child Abuse, mis süüdistab 

emasid, vaimse tervise asjatundjaid ning prokuröre, kes laste seksuaalse 

ahistamise kuuldusi levitavad. Seepärast on neidki “ekspertidena” 

lasteahistamist arutavatele protsessidele kutsutud. Ent nende tegelikud 

kogemused näivad avalduvat pornoajakirjade koostamises ja väljaandmises 

(vt Marina Laurina artikkel 

http://www.nostatusquo.com/ACLU/NudistHallofShame/Eberle.html). 

Eberled kirjastavad Californias leebe porno ajakirja L. A. Star, milles 

reklaamitakse nende raamatut The Politics Of Child Abuse. 1970. aastatel 

http://www.nostatusquo.com/ACLU/NudistHallofShame/Underwager2.html)
http://www.nostatusquo.com/ACLU/NudistHallofShame/Underwager2.html)
http://www.movingforward.org/v2n5-birrell.html
http://www.nostatusquo.com/ACLU/NudistHallofShame/Eberle.html
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tegelesid nad ajakirja Finger kirjastades ka räige pornoga. Ühel kaanepildil 

poseerisid Eberled alasti koos kahe elusuuruse täispuhutava nukuga 

“Armastuse tüdruk” ja “Mängupoiss”. Los Angelese politseidepartemangu 

kuritegude osakonna kõlblussektori seersant Donald Smith jälgis seda 

paarikest aastaid. Politsei ei saanud neid kordagi lastepornograafias 

süüdistada, kuid Smith ütles: “Nägime rohkesti fotosid, millel kujutatud 

isikud paistsid olevat alaealised, kuid meil polnud võimalik seda kunagi 

tõestada.” Ajakirjas Finger ilmunud artiklite hulgas olid ka “Viiene 

sekspomm”, Minu esimene vägistamine. Tüdruk oli kõigest 

kolmeteistkümnene” ja “Mis juhtub, kui neegrid adopteerivad valgeid 

lapsi”. Ühes ajakirjale saadetud kirjas kiideti: “Minu meelest on ilmatu 

vahva, et teil, poistel, jätkub lasteseksi artiklite ja pilte äratrükkimiseks 

julgust… Kahju ainult, et ma ei kuulnud midagi rohkem lasteseksiga 

tegelevatest naistest… Kuna ma olen vallaline, siis ei saa ma seda oma 

lastega proovida, kuid ma tunnen perekondi, kus seda tehakse. Kui ma 

oleksin abielus ning mu naine ja lapsed sellega lepiksid, siis seksiksin oma 

tütardega.” Teine tunnistab: “Mina olen pedofiil ja minu meelest on vahva, 

kui mees oma tütrega seksib!… Kuna mul jäi Fingeri kolmas number 

saamata, ei näinud ma perekonnaseksi fotosid ega artikleid. Tahaksin näha, 

kuidas alasti tüdrukud seda oma papsiga teevad, kuid mõistan, et trükkimine 

võib liiga riskantseks osutuda.” Nüüdseks on Eberled avaldanud oma 

“perekonnasõbra” Carole Stuarti (pärit kirjastaja Lyle Stuarti perekonnast) 

õhutusel veel ühe raamatu, milles tõrjutakse kõik lasteahistamise 

süüdistused kurikuulsas McMartini lasteaia juhtumis, millel ma hiljem 

pikemalt peatun. Jah, võltsmälu sündroomi sihtasutust tuleb igatahes 

usaldada, sest ta süda kuulub laste parimatele huvidele. Kas mõni tõeline 

ajakirjanik luges neid ridu? 

Endine illuminaadist mõistusekontrollija rääkis mulle, et neil on kõikjal 

psühhiaatria- ja ka olulistes haridusasutustes oma agendid, kes peavad 

vajadusel hoolitsema, et juhtunu maha vaikitaks. See naine üles, et George 

Washingtoni ülikooli linnak oli tema töötamise ajal 1970. aastatel suisa 

illuminaatidest professorite ja õppejõudude kasvulava.  Ta mainis, et tema 

peamine illuminaadist õpetaja doktor Timothy Brogan töötas 

käitumisteaduse osakonnas, mis oli seotud Ühendriikide ühe peamise aju 

arengut ja sellega manipuleerimist uuriva lasteneuroloogiale 

spetsialiseerunud erirühmaga. Ta kinnitas, et öösiti eksperimenteeriti sinna 

paigutatud laste ajulainete programmeerimisega. Too endine illuminaatide 

hulka kuulunud allikas ütles mulle, et Brogan oli Ühendriikides tegutseva 

illuminaatide peamiste õpetajate rühma DELPHI kaasasutaja ning nende 

Euroopa tähtsaima treeningugrupi ORACLE partner. Tänu psühhiaatrias ja 

meditsiinis tegutsevale illuminaatide agentide võrgule saavad nad (a) 

varjatult eksperimenteerida traumapõhise mõistusekontrolli arendamisega ja 
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(b) lasta otsatul hulgal “kuulsatel” psühhiaatria- ja meditsiiniprofessoritel 

kinnitada ajakirjandusele ning kohtutele, et isiksuse hulgihäireid pole üldse 

olemas ning et paljude üht ja sama rääkivate ning ikka samu nimesid 

kordavate inimeste meenutused on väärad. 

Arizona Wilder on üks neist, kes lahtrite vaheseinad maha murdis ning 

oma kujuteldamatuid kogemusi mäletab. Raamatus The Biggest Secret ja 

videosalvestises Revelations Of A Mother Goddess avab ta üksikasjalikult 

oma loo ning mainib kuulsate asjaosaliste nimesid mõlemal pool Atlandi 

ookeani. Ta kinnitab, et valiti just oma vereliini tõttu välja. Illuminaadid-

reptiloidid sõna otseses mõttes aretavad vereliine, et siis nendega oma 

rituaale toimetada. Mainitud vereliinide inimesed on sageli selgeltnägijad, 

annavad kergesti energiat edasi ning manipuleerivad selle võnkeseisundiga 

või kaasavad soovitud sagedusi rituaalidesse. Nendes vereliinides ilmub 

ikka ja jälle blonde ja siniste silmadega inimesi. Alates hetkest, kui nende 

selgeltnägijate vereliinis laps sünnib, tegelikult juba siis, kui ta emaüsas 

asub, allutatakse nad traumapõhisele mõistusekontrollile. Neist tahetakse 

teha lahterdatud mõistusega inimesed, kes päästikuvajutusele reageerides 

talitavad nõnda, nagu neid on programmeeritud, unustades seejärel kõik 

tehtu, kuni see lahter järgmise rituaali jaoks aktiveeritakse. Illuminaatide 

õnnetuseks hakkasid Arizona lahtrid pärast tema kontrollija Josef Mengele 

surma millalgi 1980. aastatel lagunema. Ehkki teine kurikuulus 

mõistusekontrollija Guy de Rothschild pidi Arizona “üle võtma”, ei tulnud 

sellest midagi välja. Seda juhtub sageli, sest ohvri mõistus jumaldab ainult 

isikut, kes selle algselt programmeeris, eriti siis, kui kõik on juba kaua 

kestnud. Kui ma Arizonaga kohtusin, oli ta mõistusekontrollist pääsenud, 

ehkki paljudesse lahtritesse tuli alles ligipääsu otsida, ning Brian 

Desborough aitas tal selle vaevalise ülesandega toime tulla. 

Clinton, Gore ja eliitsatanistid 

Arizona juhtumis aitas veelgi põhjalikumalt selgusele jõuda teinegi 

tervenenud satanistist mõistusekontrollija Phillip Eugene de Rothschild, kes 

avas suurepärases veebisaidis oma loo, selgitades, mismoodi rituaalselt 

ahistatakse ja mõistust kontrollitakse.
3
 Pärast seda, kui ma temaga 

ühendusse astusin, oleme mitmel puhul ka vahetult suhelnud. Phillip, keda 

igapäevaelus teise nime all tuntakse, selgitas, kuidas tema esimene altar ehk 

näilik olemus oli säärane, nagu heale kristlasele kohane, kuid peale selle oli 

ta Prantsuse Rothschildi abieluvälise pojana satanistiks programmeeritud. 

Tema ema oli Lule Vieta Pauline Russell Campbell, kes sündis 1917. aastal 

Texases Farmersville’is ja suri 1977. aastal. Aga Phillip ütles, et tema 
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tõeline, bioloogiline isa polnud mees, keda ta oli tundnud isana, enne kui 

tema lahterdatud mõistus hakkas tervenema ja mälestused taaselustusid. Ta 

teatas, et tema geneetiline isa oli Prantsusmaa veinimõisa Mouton-

Rothschild omanik parun Philippe de Rothschild, kes suri 1988. aastal 86-

aastaselt (vt pildiosa). Phillip Eugene ütles mulle: “Minu isa oli ühtaegu 

dekadentlik diletant ning satanistide meister ja jumalavihkaja, aga 

viinamägesid ning veine armastas ta väga. Ta tavatses öelda, et see toob 

esile temas peituva lihtsuse.” Mõisa juhib praegu parun Philippe’i tütar 

paruness Philippine, kes olevat Phillip Eugene’i poolõde. Ta kirjutas, et on 

eostatud salaintsestiga ning on selle võimsa ja mõistatustliku finantsistide 

perekonna üks sadadest tuhandetest seaduslikest ja abieluvälistest võsudest. 

Paljud neist on sündinud tänu illuminaatide spermapankadele kunstliku 

viljastamise teel. Phillipi öeldu kinnitab minu uuringut, nagu ma seda 

raamatus The Biggest Secret kirjeldan, et peamised reptiloidide vereliinid 

eostavad enda põlistamiseks otsatul hulgal lapsi, kellest ainult vähestele 

pannakse selle liini “ametlike” laste nimi. Ülejäänud peidetakse muude 

nimede varju ning teised “vanemad” kasvatavad nad üles. Hiljem leiavad 

nad ennast tähtsatelt ametikohtadelt, sageli mõistmata, kuidas neil on nii 

hästi vedanud. Ent nende vereliin võimaldab neljanda dimensiooni olenditel 

neid kergemini endale allutada ning sääraste vereliinide 

võimupositsioonidele tõstmisega antakse võim tegelikult neljanda 

dimensiooni reptiloididele ja teistele olemusvormidele. Phillip Eugene ütles, 

et suurema osa lapsepõlvest ja noorukieast elas ta oma Rothschildist isaga 

nende mõisas Prantsusmaal. Tema kinnitusel olid neil füüsilised suhted ning 

teda hoiti kindlalt intsesti emotsionaalses mõjuväljas, mida selles kultuuris 

peeti tavapäraseks ja imetlusväärseks. Ta ütles, et olevat jälginud oma 

Rothschildist isa võimuiha ning hakanud ka ise sedasama tahtma. Samuti 

kinnitas ta, mismoodi deemonlikud olendid salajasi vereliini valitsevad. 

“Rothschildi järglasena olin ma maksimaalselt deemonite mõjuväljas,” ütles 

ta. Phillip jätkas: 

Viibisin oma isa surma juures 1988. aastal, võtsin üle tema 
võimu ja kohustuse täita oma ettemääratust, varjates seda 
igati oma perekonna eest. Nagu nende teised lapsed, nii 
mängisin minagi olulist rolli selles, et me perekond Jumalast 
ära pööras. CNN-i saateid  vaadates imestan ikka, kui palju 
tuttavaid isikuid tegutseb praegu maailma poliitikalaval, 
kunstis, rahanduses, moetööstuses ja äris. Ma kasvasin 
nende kõrval üles, kohtusin nendega rituaalsetes 
jumaldamispaikades ning võimukeskustes. Finantsistid, 
kunstnikud, kuningliku perekonna liikmed ja isegi presidendid 
– kõik need pealtnäha üksteisest kaugel olevad isikud 
tegutsevad ja sepitsevad vandenõusid eesmärgiga kehtestada 
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uus maailmakord… Need inimesed nagu minagi on SRA/DID 
[satanistide rituaalides ahistatud ja identiteedilahususe 
häiretega isikud]. 
Viimane Ühendriikide president, kes ei kuulunud 
identiteedilahususe häiretega isikute hulka, oli Dwight 
Eisenhower; peale tema on kõik alates Teddy Rooseveltist 
olnud nende häirete teatud tasandil ning ka mõningal määral 
salaõpetustega seotud. President Clinton on igatahes isiksuse 
hulgihäiretega inimene ning satanistide mõistatuslike kultuste 
aktiivne nõid. See käib ka Al Gore’i kohta; olen tundnud mister 
Clintonit ja Gore’i meie lapsepõlvest alates innustunud ja 
toimekate satanistidena. 
Nagu sadadel tuhandetel teistel selle [Rothschildide] 
salaperekonna bioloogilistel lastel oli minulgi oma koht ja 
funktsioon selle klanni maailmavalitsemise kavas. Minu enda 
ja mu perekonna püüdlused olid suunatud sellele, et pääseda 
Euroopa Habsburgide ülikute hulka ning tõusta inimkonnast 
kõrgemale, saada selleks, keda ristiusk antikristuseks 
nimetab. Kui teised suunati valitsusse, teadusse, ärri või 
meelelahutusse, siis minu koht oli Kristuse kirikus. Pidin olema 
vaimse jõu kese ning valitsema kultust nimetatud kirikus. 
Selles tegutseb inimesi, keda olen kogu elu tundnud ja tean, et 
nad on ühtaegu nii Rothschildi perekonna valeprohveti kui ka 
antikristuse esindajad ja võimukeskused. 
Paljud Kristuse kiriku dissotsieerunud kristlased toetavad 
samasuguseid spirituaalseid, okultistlikke seisukohti osana 
satanistlikust uuest maailmakorrast. Oma olemuses 
kehastusin kiriku lutsiferlikuks koidutäheks. Esindasin kõiki 
teisi sataniste, kes olid minuga selles hommikutähes seotud; 
nende hingi koondasin kirikus mina. Rituaaliga loodud ja 
hingede leegioni läbi jõu saanud, olin ma Kristuse kiriku ühise 
saatanliku energia inimlik ja spirituaalne kese.

4
 

Nagu Arizona Wilder, nii räägib ka Phillip Eugene de Rothschild Josef 

Mengele tegevusest. Kõige rohkem on ohvritele meelde jäänud Mengele 

silmad. “Ma ei unusta kunagi tema silmi,” korratakse üksteise järel. Olles 

näinud, mismoodi vaatab Ted Heath, kes asub hierarhias Mengelest palju 

madalamal, tean ma täpselt, millele rääkijad viitavad. Phillip de Rothschildi 

sõnutsi oli ta näinud, kuidas Mengele tema isaga ägedasti riidles, ning see 

kinnitab minu enda uuringut, et too kujumuutja Mengele oli illuminaatide 

hulgas tõepoolest väga kõrgel kohal. Kindlasti on neid, keda äärmiselt 

üllatab teade, et veel kaua pärast sõja lõppu programmeeris Natsi-Saksamaa 

“surmaingel” Josef Mengele Ameerikas Arizona Wilderi. Raamatus And 
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The Truth Shall Set You Free  esitan ma dokumenteeritud fakte, et nii 

Esimese kui ka Teise maailmasõja algatasid noodsamad illuminaatide 

allikad. Sõjad on reptiloidide tegevuskava edendamise väga tõhus viis ning 

just sellepärast neid nii palju puhkeb. Sõjad tekitavad ääretut hirmu, tapavad 

ilmatul hulgal inimesi, põhjustavad riikide määratu suuri võlgnevusi 

illuminaatidest pankuritele ning muudavad igaveseks ühiskonna palet. Ent 

ühtaegu on vaja oma võtmetähtsusega isikuid nende sõdade tagajärgede eest 

kaitsta ning just nõnda Mengele ja teiste peamiste natsi geneetikute, 

mõistusekontrollijate, teadlaste ja inseneridega juhtuski. Tänu “Kirjaklambri 

projekti” nime kandnud Inglise ja Ameerika luureoperatsioonile pääsesid 

nad liitlaste saabudes Saksamaalt. Puhuti on sellest siin-seal ajakirjanduses 

varjamatult juttu olnud. 2000. aasta lõpul valminud Saksa TV-tõsielufilm 

avas endise natsist sõjakurjategija salaelu. Treblinka koonduslaagri 

hukkamiskomandode ülem SS-ohvitser Günter Reinemer oli pärast Teist 

maailmasõda vastutasuks juudi võltsidentiteedi eest Ühendriikide Luure 

Keskagentuuri kasuks luuranud.
5
 Tema vastutas sadade juutide surma eest. 

Filmis avaldati, et CIA andis talle Hans-Georg Wagneri nime. Hiljem 

abiellus ta juuditariga, elas Iisraelis ja maeti juudi kalmistule. Juhtunu oleks 

ehk surnud koos temaga, kui südametunnistus poleks ajendanud teda 1988. 

aastal veidi enne oletatavat enesetappu minevikku üles tunnistama. Tema 

avalduste põhjal valmis tõsielufilm Wagner’s Confession (“Wagneri 

ülestunnistus”). Wagner teatas, et ta nõustus CIA heaks töötama ja veetis 

seejärel mitu kuud Ühendriikide Frankfurt-Höchsti sõjaväebaasis, kus talle 

õpetati algelisi luurevõtteid. Seal lõigati ta ka ümber. Talle anti juudi nimi ja 

saadeti kui holokaustis ellujäänu Ida-Saksamaale Calbesse, et luurata 

sealses elektrijaamas vanade natside järele ja varastada kommunistide uut 

tehnoloogiat. Mengele-suguste meestega võrreldes oli Reinemer väike kala, 

kuid see on kõigest üks näide, millega projekti “Kirjaklamber” ja selle 

alloperatsioonide käigus tegeldi. Võiks ju küsida, kui palju teisi 

illuminaatidest natse on pärast sõda juutideks maskeeritud. Mengele viidi 

Lõuna-Ameerikasse ja sealt Ühendriikidesse, kus üks tema peamisi 

tegutsemispaiku oli California kõrbes asuv China Lake’i mereväerelvade 

keskus. Just tema sepitses kurikuulsa ja CIA avalikult tunnustatud 

mõistusekontrolli projekti MKUltra. Lühend MK tähendas mõistuse 

kontrolli, kusjuures K on saksakeelse sõna Kontrolle algustäht. Natside 

uurimist rahastati vahendajate kaudu, kellest olgu mainitud Ühendriikide 

riigisekretär John Foster Dulles ja tema vend, CIA esimene direktor Allen 

Dulles, mees, kelle president Kennedy oli jõudnud enne oma hukkumist 

vallandada. Hiljem tegutses Dulles uurijana Warreni komisjonis, mis 

otsustas, et Lee Harvey Oswald oli ainumõrvar. Ühe teadlase arvamuse 

kohaselt on ULTRA ülimalt salastatud uurimisüksus, mille ülesanne on 

arendada tulnukatega suhtlemist, ning Ühendriikide Rahvusliku 

Julgeolekuagentuuri salaharu tegeleb samaga. See juhib tulnukate ning 
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inimeste ühisvõrku New Mexico kurikuulsas Dulce ja Los Alamose 

piirkonnas asuvas allmaabaasis. Sama nime kandis Teise maailmasõja ajal 

natside salameeskond, mis pidi oletatavasti Antarktika jäämassiivis peituva 

sakslaste baasi julgeoleku tagama. Võib-olla mäletate veel uurija Maurice 

Doreali väiteid, nagu oleks ta näinud tõendeid, et kunagi põhjarassiga 

võidelnud reptiloididel oli nende kõrgtehnoloogiliste sõdade aegu tollases 

jäävabas Antarktikas baas. 

Kuju muutvad kuningannad 

Arizona Wilder rääkis mulle, kuidas ta oli korraldanud 

ohverdamisrituaale Briti kuningliku perekonna liikmete, Tony Blairi ning 

kuulsate Ameerika illuminaatide George Bushi, Bill ja Hillary Clintoni, 

Henry Kissingeri ning paljude teiste juuresolekul.
6
 Illuminaatide kõrgeim 

võimukandja, keda Arizona teadis, oli ennast markii de Libeaux’ks 

nimetanud mees. Tema koodnimi oli Pindar, mis Arizona sõnutsi 

tähendavat draakonisugutit. Arizona rääkis mulle, kuidas kuninganna ema ja 

kuninganna sageli ohverdavad lapsi ja täiskasvanuid paljudes 

rituaalikeskustes, sealhulgas ka Šotimaal asuvas Balmorali lossis, kus 

nemad kõik viibisid ajal, kui Diana Pariisis rituaalselt mõrvati. Väide, et 

kuninglik perekond on inimeste ohverdamise osaline, kõlab küll 

fantastiliselt, kuid jutt pöördub ikka ja jälle sellele. Arizona kirjeldas, kuidas 

need inimesed rituaalide aegu reptiloidideks muutuvad. Ühendriikide 

organisatsiooni “Emad rituaalse ahistamise vastu” juht Diane Gould 

kinnitab seda samuti. Säärasest ahistamisest telefonitsi rääkides küsis Diane 

minult, kas oskan kuidagi seletada, miks paljude tema klientide kirjelduse 

kohaselt olevat nende rituaalide osalised reptiloidideks muutunud. Võib-olla 

ei soovi inimesed sellest kõigest midagi kuulda, aga nad peaksid siiski 

teadma, et isegi siis, kui nad oma silmad ja mõistused sulevad, ohverdavad 

reptiloidide vereliinid just samal hetkel üle kogu maailma lapsi – peamistel 

rituaalsetel tähtpäevadel koguni tuhandeid. Arizona jagas oma kogumusi 

kuninganna ja kuninganna emaga: 

Kuninganna ema oli külm, külm, külm ja vastik isik. Ükski tema 
lähedastest ei usaldanud teda. Tema järgi oli nimetatud 
[mõistuse kontrolli programmi] altar. Teda hüüti Mustaks 
kuningannaks. Olen näinud teda inimesi ohverdavat. Mäletan, 
kuidas ta surus kellegi pärakusse noa ööl, kui ohverdati kaks 
noorukit. Üks neist oli kolmeteistkümnene, teine kaheksateist 
aastat vana. Peate unustama, et kuninganna ema paistab 
olevat vana habras naine. Reptiloidiks muutunud, on ta väga 
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pikk ja tugev. Mõned neist on nii jõulised, et jaksavad inimese 
südame välja rebida, ning kuju muutes kasvavad nad mitu 
jalga pikemaks.” [Seda ütles naine, kes nägi paljude teiste 
hulgas ka Edward Heathi.] 

Kuningannat kirjeldas Arizona nõnda: 

Olen näinud teda inimesi ohverdavat ning nende liha söövat ja 
verd joovat. Kord sattus ta verehimust nii suurde joovastusse, 
et ei lõiganud ohvri kõri vasakult paremale läbi, nagu seda 
rituaalidel tavaliselt tehakse, vaid sattus lausa hullusesse, 
torkides ja rebides ihu, kui oli reptiloidiks teisenenud. Kuju 
muutnud, on tal piklik reptiloidikoon, peaaegu nagu nokk, ja ta 
on üleni valge. [Öeldu sobib Vana-Egiptuse ning muude 
paikade paljude jumalate ja lindjumalate kirjeldusega.] 
Kuninganna ema peas on mügarikke ja tema silmad jätavad 
väga heidutava mulje. Ta on ülimalt agressiivne… 
Olen näinud [prints Charlesi] reptiloidiks muutuvat ja tegevat 
kõike sedasama mis kuningannagi. Olen näinud teda lapsi 
ohverdavat. Nad võistlevad omavahel, kes missuguse 
kehaosa saab ning kellel on õigus omandada ohvri viimane 
hingetõmme ja varastada ta hing. Olen näinud Andrew’d sama 
tegemas ning rituaalidel on viibinud ka prints Philip ja Charlesi 
õde (Anne), kuid minu nähes on nemad lihtsalt pealt 
vaadanud. Kui Andrew kuju muudab, siis sarnaneb ta 
sisalikuga. Kuningliku perekonna liikmed on kõige hullemad. 
Nad ihalevad tapmist, naudivad ohverdamist ja söövad liha; 
nemad on kõige kohutavamad. Nad ei hooligi, kui neid 
nähakse. Kes oled sina, et sellest rääkida? Kes sind usub? 
Nad arvavad, et kõik see on nende sünniõigus ja nad on 
sellega rahul. Nad armastavad seda.

7
  

Arizona langes raamatus The Biggest Secret ja oma videosalvestises 

avaldatu eest raevuka rünnaku alla. Internetis algas klaperjaht. Oli aeg, mil 

teda tõendite ja üldse reptiloididest räägitu diskrediteerimiseks peaaegu iga 

päev taga kiusati. Tema informatsiooni eiranud kriitikute hulka kuulub ka 

ajakirja Nexus väljaandja, kes aga ülima kuningliku draakoni õukonna ja 

ordu eeskostjale Sir Laurence Gardnerile tõrkumatult ohtrasti trükiruumi 

võimaldab. Arizona teine kirglik kriitik on uurija, kes mitu kuud järjest 

veetis kogu päeva internetis, püüdes raamatu The Biggest Secret ja eriti 

Arizona räägitu tõepära õõnestada. Tema püüd eitada reptiloidide seotust 

illuminaatidega muutus lausa raevumaaniaks ja veenis paljusid hoopis 

vastupidises. Nii hakati Arizona tunnistusi kindlamalt uskuma. Üks väide, 

mis pidi Arizona väite kummutama, kõlas nõnda, et isiksuse hulgihäiretest 
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vaevatud inimestel on fotomälu, aga Arizonal seda polevat, sest talle ei 

tulnud kõikide videolindile talletatud isikute nimed kohe meelde. See 

tunnistas, et mõistusekontrollist pole üldse aru saadud. Traumamälestusi 

salvestanud tagumistel altaritel on fotomälu, sest mõistus talletab kõik 

traumaga kaasnenu üksikasjalikult ja kristallselgelt. Aga videointervjuuga 

seotud esimene altar ei talleta juhtunut fotograafilise täpsusega, sest see 

pole traumat kogenud. See on liides maailmaga ja varjab kõiki teisi lahtreid, 

et ahistamismälestusi maha suruda. Need meenuvad alles siis, kui lahtrite 

vaheseinad hakkavad purunema. Kuna kriitikud ei paistnud seda mõistvat, 

siis püüti Arizona öeldut säärase teadmistevaegusega naeruvääristada. 

Rünnakud  tekitasid temas mõistmatust, miks peaks ta avalikustamisega 

nõnda vaevlema, kui ennast “tõeotsijaks” nimetavad isikud teda sel viisil 

kohtlevad. Ent möödus kuid ning allikatest üle kogu maailma kogutud 

tõendid hakkasid üha kindlamalt Arizona väidete kasuks rääkima. Inimesed 

on mulle öelnud, et see naine on hull, et ta on illuminaatide petis ning et 

teda ei usuta. Ent ometi on needsamad inimesed hakanud tunnistama seda 

peamist, mida ta kirjeldas juba 1999. aastal, kui see põlgusega tagasi tõrjuti. 

Arizona on ääretult vapper naine ning üks vähestest, kes julgeb oma 

kogemustest avalikult rääkida. Enamasti vaikitakse, sest inimeste arvates ei 

usu keegi neid, või siis soovitakse avalikustamise tagajärgi kartes jääda 

anonüümseks. Kriitikud püüavad süvendada muljet, nagu oleks Arizona 

Wilder ainus allikas, kes on mulle reptiloididest kujumuutjatest rääkinud. 

Tõendid kummutavad selle arutu arvamuse. Ja ma rõhutan siinkohal, et iga 

nimeliselt mainitud isiku, näiteks Arizona kohta tuleb palju, palju rohkem 

neid, kes kinnitavad öeldu tõepära tingimusel, et nende nime ja elukohta ei 

avaldata. Kõik üksikasjad on mulle teada. 

Üks neist on viiekümne seitsme aastane endine politseiülem, eriagent ja 

USA sõjaväelane. Ta on kaitsnud kahte presidenti, kahte kaitseministrit ja 

kahte staabiülemate ühendkomitee (USA sõjaväelise tippjuhtkonna) 

esimeest. Ta astus käesoleva raamatu lõpetamise ajal minuga ühendusse 

ning kinnitas oma kogemuste varal, et tulnukad on olemas ning et valitsus 

levitab 1947. aastal New Mexicos Roswellis purunenud kosmosesõiduki 

asjus väärinfot. Samuti rääkis ta mulle oma valduses olevast kristallkolbast. 

Ent eelkõige ajendas teda mind otsima soov rääkida mulle juhtumist, mis 

kinnitab, et reptiloidide kujumuutmine on reaalne nähtus. Kui ta kord 

sõbrale Texasesse külla sõitis, öeldi, et New Yorgist on saabumas veel kaks 

naiskülalist. Nood rändasid mööda maad ringi, ravitsedes haigeid käte 

pealepanemisega, ning olid küsinud, kas tohivad sinnagi tulla. Endine 

politseiülem jagas minuga isiklikus kirjavahetuses muljeid sellest, mis edasi 

juhtus. 

Jõudsin enne New Yorgist oodatavaid külalisi kohale ja 
näitasin juba kristallkoljut, kui nemad saabusid. Mõlemad 
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sattusid [kolju tõttu] suurde ärevusse, surusid käed silme ette 
ja karjusid ikka ja jälle: “Viige see siit minema!” Kinnitan, et 
nende käitumine häiris kõiki ja minagi olin ülimalt 
hämmeldunud… Viisin kristallkolju autosse ja jätsin sinna. 
Umbes tund aega hiljem paistsid kõik olevat mürglist toibunud 
ning arutelu võis alata. Igaüks tutvustas ennast ja kaks New 
Yorgist saabunut olid valmis kedagi ravitsema. Kõik soovitasid 
mind, sest mul oli südameprobleeme olnud ja ma alles 
paranesin hiljutisest südameatakist. Kõhklesin, kuid andsin 
lõpuks järele ja lubasin neil alustada. 
Nad kargasid mulle nii kiiresti kallale, et see jahmatas mind. 
Üks astus mu selja taha, teine istus eespool mu jalgadele. 
Seda tehti mind puudutamata ja samas hakkasid mõlemad 
libistama kätega ümber mu keha, seejuures mulle käsi külge 
panemata. Toiming kestis umbes minuti ning siis kohtasid mu 
silmad minu ees oleva naise pilku. See oli iseäralik kogemus. 
Pange nüüd mu sõnu hoolega tähele. Sain kohe aru, et ta on 
mind läbi näinud, ja see häiris tema keskendumist. Ta kaotas 
enesekontrolli ja muutus otse mu silme all reptiloidiks. 
Sedamaid võttis ta ennast kokku ja manas ennast inimeseks 
tagasi. Kõik see toimus ainsa silmapilguga. Nad tõusid 
otsekohe, ütlesid, et peavad lahkuma, ja sõitsid kolmkümmend 
sekundit pärast seda juhtumit minema. 

Politseiülem ütles, et ta ei rääkinud nähtust midagi, aga kui lõpuks 

lahkuma hakati, jäid kaks külalist paigale ega soovinudki ära minna. Lõpuks 

küsiti: “Kas nägite sedasama mis meiegi?” Mees päris, mida see küsimus 

tähendab, ning talle vastati, et oli nähtud, kuidas naine ennast reptiloidiks 

teisendas ja seejärel kohe inimeseks tagasi muutis. Maailma paljudest 

paikadest pärit ja väga erinevaid ameteid pidavad inimesed on minuga 

samasuguseid kogemusi jaganud. See on muistsetes pärimustes sageli 

kirjeldatud juhtumite tänapäevane versioon. 

Reptiloidide tegevusest ja rituaalidest on minuga kõige rohkem 

informatsiooni jaganud usuorganisatsioonidesse kuuluvad isikud, sealhulgas 

ka Jehoova tunnistajad ja Viimsepäeva pühakute Jeesus Kristuse kiriku 

(rohkem tuntakse neid mormoonidena) liikmed. Diana Hustoni nimeline 

naine rääkis mulle oma kogemustest Jehoova tunnistajatega, kelle 

organisatsiooni ametlik nimi on Watch Tower Tract Society.
8
 Ta liitus 

nendega 1969. aastal, sest pärast koos abikaasaga Vietnami sõjas viibimist 

hakkas teda köitma maapealse paradiisi sõnum. Mitu aastat polnud tal häda 

midagi, kuid siis muutus kogudus nõudlikumaks ja rusuvamaks.  Diana 

ütles, et 1987. aastal hakkas nende raamatutesse ja ajakirjadesse ilmuma 

iseäralikke illustratsioone, mis kujutasid veidraid nägusid ja kuulutasid 
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kummalisi sõnumeid. Mõnest neist on pikemalt räägitud minu veebisaidi 

(www.davidicke.com) lõigus Symbolism Archives. Kord tagasihoidlikul 

kogunemisel septembris 1988 rääkis ta omavahel koguduse ühe valitud 

juhtliikmega. Sel ajal pidas ta neid kõiki headeks inimesteks. Kõnealune 

mees oli umbes viis jalga kümme tolli pikk, tumedate juuste ja tugeva 

kehaehitusega. Diana nentis, et mehele silma vaadates pani ta jahmatuse ja 

hirmuga tähele, kuidas inimsilmad kadusid õhukese kelme varju. Naine ei 

teadnud, kas see kelme kerkis laugude alt või laskus ülevalt. “Ma polnud 

kunagi kuulnud sisalikolenditest, aga mäletan mõtet, et selle mehe silmad 

on kangesti sisaliku omade moodi,” meenutas ta. See kelme kattis mehe 

silmad siis, kui ta Dianat vaatas, ning ta paistis tema ära tundvat, ehkki 

naine ei saanud tookord aru, miks see nõnda on. Kohutav ohutunne võttis 

tema üle võimust ja ta tahtis mehe juurest põgeneda. Diana jätkas: 

Lõpuks mõistsin, et koguduse juhid ei ole tegelikult inimesed, 
vaid pärinevad millestki Maale võõrast. Nad on siit 
põlvemiseks liiga kavalad, surmaohtlikud ja arukad ning 
mingite olendite ülemrass juhib neid kuskilt teisest 
dimensioonist. Nad viibivad siin ainult ühel põhjusel. Nad 
näevad inimesi üksnes orjade allikana ning naudivad nende 
piinamist ja ahistamist, võimu kuritarvitamist, julma karistamist 
ja tapmist. 

Selle religiooni dokumente ja raamatuid uurides olevat Diana relvade ja 

uimastite salaveo (mida illuminaadid üle kogu maailma kontrollivad) jälile 

jõudnud ning mõistnud, et sepitsetakse vandenõu eesmärgiga hävitada 

maailm ja allutada see endale. Diana viis tõenditemäed Ühendriikide 

Uimastiagentuuri (DEA) ning kohtus uurijatega. Öeldi, et ta olevat kas 

geenius või täielikult hull. Diana tunnistas, et tema teada olevat Vahitorni 

ühingul New Yorgis Brooklynis tänavate all salaruume. Nende peakorter 

paikneb vana Brooklyni nüüdseks hüljatud metrootunnelite kohal. Tema 

teada toimetatakse seal satanistlikke rituaale, kaasa arvatud laste 

ohverdamisi, ning seal hoitavat ka naisi, kes kasutatakse ohverdatavate laste 

ilmaletoomiseks. Kõik see toimub üle kogu maailma, sest neid lapsi ei 

registreerita kunagi ametlikult, mistõttu ka nende kadumisest ei tea keegi. 

Süsteemi meelest pole neid kunagi eksisteerinud. Peamised illuminaatide 

vereliinid eostavad oma rituaalide ajal lapsi. Diana kirjutas, et neid 

Vahitorni saatanlikke operatsioone korraldatakse midagi pelgamata ning et 

ajakirjade trükivärvi sisse segatakse verd. Ta ütles, et oli koos sõbratariga 

püüdnud hoiatada inimesi ajakirjanduse kaudu, kuid täiesti edutult (lausa 

veider, eks ju?), sõbratar aga sai närvivapustuse, millest pole kunagi 

täielikult toibunud. 

http://www.davidicke.com/
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Paljudelt mormooni kiriku  endistelt liikmetelt saadud tunnistuste 

hulgas on seegi, milles keegi naine kirjeldab, kuidas ta lapseeas 

mormoonide mõistusekontrolli projekti ohvriks langes. Cathy O’Brien 

kinnitab, et mormooni kirik ja eriti selle Salt Lake City’ kogudus on 

peamine mõistusekontrolli keskus. Endiste sõjaväeallikate järgi seisab 

mormoonide Salt Lake City tempel, mida katavad illuminaatide sümbolid, 

sealhulgas ka kõikenägeva silma kujutised, reptiloidide suure maa-aluse 

baasi kohal, kuhu pääseb templi territooriumilt. See naine, keda ma 

siinkohal Jane’iks nimetan, ütles, et ta olevat näinud, kuidas mormoonide 

rituaalidel lapsi ohverdati. Tõde otsides rääkis ta teise rituaalse ahistamise 

ohvriga, keda mormoonid ja roomakatoliku kirik olid piinanud. Too naine 

tunnistas talle, et mormooni “prohvet” olevat temalt rituaali ajal lapse 

võtnud ja selle ära söönud. Kaks katoliiklasena kasvatatud naist kirjeldasid 

talle, kuidas ahistajad olevat nende silme all reptiloidideks muutunud ja 

ohverdatud inimest õginud. Jane mainis, et mormoonide usuliikumise 

asutaja Joseph Smith põlvnes salajasest vereliinist (see on tõsi) ning et kogu 

ametlik versioon on vale. “Juhid on peamiselt reptiloidid,” ütles ta. “Keegi 

tunnistaja kinnitas, et ainult üks kaheteistkümnest [mormooni] apostlist ei 

muutnud rituaali ajal kuju.” Ta jätkas: 

Vihastasin ääretult, mõistnud, et ahistamine, mida tulnukate 
süüks pandi, oli seotud rituaalse ahistamisega kirikus, ehkki 
olin uskunud, et kirik on tõeline. [Nüüd tean, et]… meie 
perekonnad põlvnevad Inglismaa ja kogu Euroopa salajastest 
vereliinidest. See kõik on kestnud aastasadu ja -tuhandeid.

9
  

Igatahes toimetatakse mormooni kirikus satanistlikke rituaale. Nüüd on 

isegi mormoonide hierarhia sunnitud paljude inimeste tunnistuste tõttu seda 

kinnitama. Ent nad varjavad toimuva ulatust ning sedagi, et kõik ulatub 

tippudeni välja. Tegelikult just tipust kõike juhitaksegi. Paljud veebisaidid 

tunnistavad seda, sealhulgas ka endiste mormoonide oma. Üks neist 

põlvneb samast vereliinist nagu mormoonide kangelane Brigham Young.
10

 

Rothschild-Bauer-Bush 

Hübriidvereliinide ja kujumuutmise seos leiab lakkamatult kinnitust. 

Üks veenev näide. Rothschildid on anunnaki kujumuutjate vereliin ning, 

enne kui nad Saksamaal Frankfurdis Rothschildi pangandusdünastiale alust 

pannes endale “punast kilpi” tähendava nime valisid, olid nad Bauerid. Ning 

Bauereid teati keskaja Saksamaal kurikuulsa okultistide perekonnana. 

Sõnast “Roth” tulenevad Roas, Rhoads või Rhodes – ka Cecil Rhodes, too 

Rothschildi kurikuulus käsilane, kes Lõuna-Aafrikat laastas ja sinna 
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genotsiidi viis. Lõuna-Aafrikas Kaplinnas kõrguval määratu suurel Rhodese 

memoriaalil on näha ridamisi lõvisid – maokultuse/illuminaatide sümbolit. 

Teine reptiloidide vereliin on Ühendriikide Bushid, kust pärinevad kaks 

viimasest kolmest Ühendriikide presidendist. Isa George’i on kujumuutmist 

näinud inimeste kirjeldustes vist küll rohkem kui kedagi teist mainitud. 

Rõhutan, et minu sõnadest ei järeldu, nagu kehtiks öeldu kogu maailma 

Bauerite või Bushide  kohta. Kindlasti mitte. Ma räägin neist anunnaki 

vereliinidest, kes on endale Baueri või Bushi nime võtnud. Minu veebisaiti 

läkitas sõnumi allikas, kes ei tahtnud oma nime avalikustada. Tema 

kirjeldus ühendab Baueri (Rothschildi) ja Bushi nimed ühes loos. Enne 

lugemist olgu teada antud, et FEMA (Ühendriikide föderaalne 

eriolukordade agentuur) on illuminaatide peamine pesa. Ükskõik millal 

president riigis eriolukorra välja kuulutab, võtab FEMA seaduse kohaselt 

kogu Ühendriikide elu igas aspektis oma kontrolli alla. Ning üks köitev lugu 

seob FEMA, Rothschild/Baueri ja Bushi vereliinid ning kujumuutmise. 

Mõni aasta tagasi tutvusin ma meeldiva inimesega, kelle 
perekonnanimi oli Bauer. Meil hargnes ulatuslik ja 
mitmekülgne mõttevahetus. Ühe vestluse ajal tuli jutuks 
skisofreenia. Too naine ütles, et seda oli tema perekonnaski 
ette tulnud. Kui ma lähemalt kuulda soovisin, siis selgitas 
naine, et tema ema ja vanatädi olid selle all vaevelnud. 
Tegemist oli hallutsinatsioonisarnaste nägemustega. Iseäralik 
oli ainult tõik, et kõik hallutsinatsioonid sarnanesid lausa 
uskumatult üksteisega. Neile ilmus nägemustes kuninglikust 
soost isikuid, kes muutusid hiidsisalikeks! 
Ma viibisin 1982. aastal Marylandi osariigis Fredricksburgis 
FEMA väljaõppekeskuses Washingtoni osariigi 
päästeteenistusele korraldatud kiirguskaitse katsekursusel. 
Sissejuhatava vestluse ajal tuli üks tähtsamaid ninamehi ja 
George Bushi nõbu Louis Guiffreda meile räägitavat kuulama. 
Kui ta oli istet võtnud, panin ma tema ümber mingit tumedat 
hämu tähele. Silmitsesin teda edasi, et näha, kas mu silmad 
petavad mind, kuid kõik jäi endiseks. Istusin omaette, nagu 
mulle alati meeldib. Varsti nägin tema pilku minule pöörduvat. 
See häiris. Panin silmad kinni ja püüdsin lõõgastuda. Kui ma 
laud uuesti avasin, nägin teda enda poole tulevat. Ta istus 
minust mõni rida tahapoole ja vasakule. Vaatasin tagasi ja 
märkasin teda ettepoole kalduvat, silmad kinni. Arvasin, et ta 
on lihtsalt väsinud ja püüab puhata nagu minagi. 
Nõnda istudes ja lõõgastudes kuulsin selja tagant kummalist 
sisinat ja mingit vuhinat. Avasin silmad, kuid pelgasin 
tahapoole pöörduda. Nägin, kuidas meie gruppi kuuluv naine 
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vaatas üles meie poole, näol üllatus ja hirm. Ta muudkui 
vaatas ärevalt meie suunas. Lõpuks lahkus Guiffreda koos 
oma ihukaitsjatega (tumedaid prille kandvate tüüpidega, näod 
vahakarva) ja loeng jätkus. Pärast sissejuhatavat vestlust 
läksin välja ja nägin sama naist teise kursuslase embuses 
nuuksuvat ja värisevat. Astusin ligi ja ütlesin, et tahaksin 
teada, miks tal oli ülespoole vaadates nii isemoodi ilme. Naine 
ei söandanud algul midagi öelda, kuid pärast mitmekordset 
pealekäimist ütles ta, mida oli märganud. Ta oli näinud, kuidas 
Guiffreda muutus sisalikuks! Tema kaaslane lisas, et FEMA 
ringkondades kutsutakse Guiffredat sisalikmeheks ning et 
mingi nahahaiguse tõttu näib ta nahk olevat soomustega 
kaetud. 
Olin kogetu unustanud ning see meenus mulle alles Davidi 
raamatu lugemisel. Tegemist oli lihtsalt ühe säärase iseäraliku 
juhtumiga, millest esialgu ei saa suurt arugi. Aga nüüd hakkan 
mõistma… Kui olin lõpuks kõik seigad sidunud, jahmatas 
järeldus mind. Niisiis, mida veel võiksin öelda? See pole 
lihtsalt usk, et kõik on reaalne, vaid ma tean seda. Kui ma just 
ei taha oma kogemusi ja meeli ekslikuks tunnistada.

11
  

Seks ja kujumuutjad 

Veel üks näide, kuidas vereliinide nimed kujumuutjate lugudes ikka ja 

jälle üles kerkivad. Nagu eespool märgitud, kuuluvad Oppenheimeri 

perekonna liikmed Lõuna-Aafrika illuminaatidest reptiloidide tähtsasse 

haruvereliini ning järgnev lugu pärib sealselt kirjasaatjalt. 

Ma sündisin Lõuna-Aafrikas ning aastaid tagasi tutvusin 
Johannesburgis kellegi eaka daamiga, kes oli olnud palju 
aastaid [Rothschildi toetusel] rajatud kulla- ja teemandikartelli 
asutaja Sir Ernest Oppenheimeri armuke. Naine rääkis mulle, 
et Sir Ernest külastas teda pärastlõunastel tundidel tema 
Parktownis asuvas korteris. Kord, kui nad jälle armatsesid, 
muutus mehe keha otsekui hiiglaslikuks soomuseliseks 
sisalikuks, ning naine tunnistas, et seksuaalses mõttes oli 
tegemist tema elu tipphetkega. Lugu, mis tookord nii 
eriskummaline tundes, püsis aastaid kuskil mälusopis ning 
meenus mulle alles hiljuti, kui ma teie raamatut lugesin.

12
 

Seksuaalaktiivsuse hetk näib olevat kujumuutmiseks sobiv aeg, sest 

hormoonid, veri ja energia on tugevas mõjuväljas. Keegi kanadalannast 
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ärinaine rääkis mulle oma reptiloidikogemustest. Esimene oli portugallasest 

mees, kes kohtles teda metsikult, ning naine elas sõna otseses mõttes 

orjaelu. Ta ütles, et mees olevat ennast reptiloidiks muutnud. Naine 

kirjeldas, kuidas mees kombetalitustest kindlalt kinni pidas ning isegi 

rõivaid kindlal kuupäeval ja kellaajal pesi. Hiljem oli samal naise suhe teise 

mehega, kes oli pealtnäha küll kena, kuid kelles peitus sellegipoolest midagi 

jõulist ja varjatut, millega ta lakkamatult võitles. Naine oli ostnud raamatu 

The Biggest Secret esimese väljaande, sest selles räägiti üksikasjalikult 

samasugustest reptiloidijuhtumitest, mida temagi oli kogenud. Kord kui nad 

läksid magamistuppa, lebas see raamat voodi kohal riiulil. Mees ärritus 

kangesti ja oli näha, et raamat põhjustab temas suurt vastumeelsust, nagu 

naine mainis. Kui nad hakkasid seksima, siis olevat mees lausa pööraselt, 

vägivaldselt ja hoolimatult käitunud ning hakanud reptiloidiks muutuma. 

Naise peopesa toetus mehe tuharatele, kui too tema peal lamas, ning ta 

tundis kätt kerkivat, sest mehele hakkas kasvama saba! Naine kiljatas, 

tõukas ta eemale ning mees sai aegamööda inimkuju tagasi. Naine käskis tal 

otsemaid oma majast kaduda ja sel ajal, kui mina temaga kohtusin, polnud 

ta seda meest pärast kirjeldatud juhtumit enam kunagi kohanud. 

Los Angelese džässilauljatar Pamela Stonebrooke on avalikult rääkinud 

oma seksuaalsuhetest reptiloididega ning viimati, kui ma temast kuulsin, oli 

tal selleteemalise raamatu kirjutamine käsil. Kui väga pikk reptiloid esimest 

korda tema magamistuppa ilmus, siis olevat Pamela väga ehmunud. Olend 

sundis naist seksima ning paistis tema hirmust kiima minevat, aga Pamela 

kinnitas, et sääraste kohtumiste jätkudes olevat ta oma hirmust võitu saanud 

ja hakanud ise mehele ligi tikkuma. Kui naise hirm vaibus, siis polevat see 

reptiloidile põrmugi meeldinud. Pamela peab oma reptiloidikogemust 

igatahes positiivseks ning räägib oma lähiseosest selle olendiga. Ent sageli 

teatatakse, et reptiloidid on naisi vägistanud. Kohtusin Pamelaga põgusalt 

Los Angeleses toimunud konverentsil ning mõistsin, et ta on enesekindel ja 

väga tugeva tahtejõuga naine ning antud olukorras ongi just seda tarvis. Ta 

läkitas avaliku kirja “UFO-kogukonnale” (kellest enamik on masendavalt 

kitsarinnalised ega näe oma “ametlikust liinist” kaugemale): 

Reptiloidid pole poliitiliselt korrektsed liigid UFO-kogukonnas 
ning tunnistada ühega neist seksimist – rääkimata juba selle 
nautimisest – on täiesti välistatud, seni kuni on selle 
kogukonna konservatiivsemate liikmetega tegemist. Aga ma 
tean paljudest loetud raamatutest ja tänu põhjalikele 
uuringutele ning isiklikest vestlustest tosinate teiste meeste ja 
naistega, et ma ei ole seda laadi kogemustest rääkides 
üldsegi erandlik. Kuid mina olen esimene, kes tunnistab, et 
tegemist on väga keeruka teemaga, omamoodi peeglisaaliga, 
kus dimensioonirealiteedid lakkamatult nihkuvad ja muutuvad. 
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Kindlasti kasutavad reptiloidid seksi inimeste valitsemiseks 
mitmesugusel viisil. 
Nad on võimelised oma kuju muutma, seda kogeva inimese 
mõistust kontrollima ning ühtaegu tänu oma vaimujõule 
vapustavat naudingut pakkuma. Mina olen kõige sellega 
heidelnud ning mitmesugused tähenduste ja võimaluste 
tasandid esindavad minu kohtumistel omandatud kogemusi. 
Ent ma kordan, nagu olen varemgi öelnud, et austan sügavalt 
reptiloidolendit, kellega olen vastastikku suhelnud ja temaga 
mõjukas ühenduses olnud.

13
 

See naine ütles, et alates ajast, kui ta hakkas oma kogemustest avalikult 

rääkima, on talle kirjutanud sajad inimesed, kes kirjeldavad samasuguseid 

kohtumisi reptiloidolenditega. Credo Mutwa pajatab paljudest kohatud 

Aafrika naistest, kes on rääkinud analoogilistest sunnitud seksuaalsuhetest 

reptiloididega või kes on röövitud ning siis eksperimentide käigus 

kunstlikult viljastatud, ehkki rasedus katkes äkki, kui loode teadmata kuhu 

kadus. Enamik naisi vaikib, kartes avalikku naeruvääristamist, ning ükspuha 

mida inimesed ka Pamela Stonebrooke’ist arvaksid, suhtub ta neisse 

kõigisse just säärase üleolekuga, tänu millele on võimalik nii masendavat 

informatsiooni avalikkuse ette tuua. Tegelikult on see suurepärane näide, 

kuidas inimkond iseendasse suhtub ning seda tehes hävitab informatsiooni, 

mis võiks aidata meid toimuvas selgusele jõuda. Olen ise sedasama juba 

üksteist aastat kogenud. Kui räägid midagi, mis erineb normiks peetavast, 

siis massid kas naeruvääristavad või taunivad sind ega vaevugi kas või pisut 

uurima, et selgitada, kas sinu jutus on midagi asjalikku või mitte. Nad 

löövad käega ning pritsivad sageli sappi sõnumitoojale lihtsalt sellepärast, et 

kuuldu erineb sellest, mida neid on programmeeritud uskuma. Ajakirjandus 

kui kollektiivse mõttelaadi väljendus – või vastupidi – järgib sama joont. 

Naeruväärne. 

Enamik inimesi pahvatab tõele näkku vaadates või sündmuste 

tõepärasest versioonist kuuldes naerma või taunib seda kurjusena. Isegi 

need, kes on avanud ennast tõe mõningatele aspektidele, ei jaksa avardada 

oma mõistust ega tunnistada reptiloidide dimensiooni üha kindlamalt 

ilmnevaid tõendeid. Üks kirjanik tunnistab muidu väga huvitavas 

muistsetest maavälistest olenditest kirjutatud raamatus nii maosümbolismi, 

nimesid kui ka anunnakidega seotud seiku, kuid arvab, et seda kõike võis 

põhjustada asjaolu, et inimesed kandsid reptiilikostüüme või pidasid 

madusid. Minu arvates on siiski muu põhjusega tegemist. 
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Meie oleme siin, et üksteist armastada, aga ma ei tea, milleks need teised on 

siia tulnud. 

Auden 

 

Ameerika Ühendriikide Temple’i ülikooli ajalooprofessor dr David 

Jacobs on pikalt ja põhjalikult uurinud röövitute meenutusi ning avaldanud 

oma järeldused raamatu The Threat: The Secret Agenda (Simon & Schuster, 

New York, 1988). 

Ta kinnitab, et tulnukate tegevuskava näeb ette inimese ja võõrolendite 

geneetilise materjali alusel hübriidide aretamist ning inimühiskonna 

väljavahetamist sääraste nende kontrolli all tegutsevate ristanditega. Dr 

Jacobsi arvates põhjustab just see kõiki neid röövimisi, mille jooksul 

kogutakse meeste spermat või viljastatakse naisi. Ta kinnitab, et esimesel 

staadiumil seotakse inimgeenid tulnukate omaga. Saadud geneetiline 

materjal ühendatakse järgmise munaraku ja spermaga ning saadud teise 

põlve hübriid ristatakse uuesti veel kellegi munaraku ja spermaga. Tulemus 

on peaaegu inimese moodi ja kui on toimetatud veel üks ristamine inimese 

munaraku ja spermaga, siis võib saadud olend kas või tänaval käia, ilma et 

keegi talle tähelepanu pööraks.
1
 Usutavasti nõnda kirjeldaks ta viisi, kuidas 

anunnakide esimene looming, keda mõned inimesed Aadamaks kutsuvad, 

tänapäeva inimeseks aretati. Dr Jacobs usub, et mainitud viimase astme 

hübriidid ongi need, keda röövitud põhjarassiks kutsuvad, ehkki kõik neist 

pole heledapäised ega siniste silmadega. Usutavasti pean osutama, et need 

maavälised põhjarassi liikmed, kes saabusid Maale, et oma vereliine 

külvata, on midagi muud kui põhjatüüpi hübriidristandid ja teised, keda 
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mina aarialasteks nimetan. Dr Jacobs nentis, et need superhübriidid 

säilitavad paljuski oma tulnukavõimed, sealhulgas inimmõistuse skannimise 

ja röövitute tahte allutamise. Tema arvates on hübriididel küll inimestele 

iseloomulikke jooni, kuid nad mõtlevad tulnukate moodi ja alluvad neile. 

“Hübriid tegutseb tulnuka eesmärkide kohaselt,” ütles ta. Dr Jacobs usub, et 

tegevuskava lõppetappidel inimesed kõrvaldatakse aegamööda ning nad 

vahetatakse vähehaaval hübriidide vastu välja. Mälestused armastavatest 

emadest, isadest, valikuvabadusest ja religioonist kustuvad, need 

asendatakse mälestustega valikulisest ristamisest ja tulnukate sihitruust 

teenimisest. Neil hübriididel on tarumentaliteet, mis ei mäleta individuaalset 

valikut, perekonnasidemeid ega vabadust. Tema nägemuse kohaselt on 

tegemist hierarhilise fašistliku korraga, kus valitsev kast domineerib 

alamate üle. Mina ei oskaks seda paremini öelda. Oleme juba peaaegu 

selleni välja jõudnud, kuid ometi jõuaksime ärgata… veel. Doktor Jacobs 

kinnitab, et röövitute küsitlemisest on selgunud, nagu poleks hübriidid oma 

olukorraga rahul ning igatsevat inimeste vabadust. 

Reptiloididest röövijad 

Majandusdoktori kraadi kaitsnud ameeriklasel James L. Waldenil on 

reptiloididega nii palju kogemusi, et ta kirjeldas neid raamatus The Ultimate 

Alien Agenda (Llewllyn Publications, St. Paul, Minnesota, 1998). Enne 

esimest kogemust ei pakkunud maavälised olendid, UFO-d ega mis tahes 

laadi ulme talle vähimatki huvi. Tema juhtum algas märtsis 1992, kui mingi 

umbes nelja jala pikkune suurte tumedate silmade ja koguka mügarliku 

peaga hall olend ilmus tuppa hetkel, kui ta kustutas tule, et magama heita. 

Õhk muutus tavatult külmaks ning tardunud Walden hakkas karjuma. Ta 

ütles, et halli olendi parem silm avardus ja muutus helepunaseks. Sellest 

sähvas punane valguskiir, mis tabas valusasti ta jalga. Seejärel langes tema 

poole valge kiir, mis tungis nabast pisut madalamal kehha. Walden kaotas 

teadvuse ja leidis ärgates end külmal poleeritud metall-laual lamavat. Ta oli 

liikumatuks muudetud ning hele valgus kiirgas talle ülevalt silmadesse. 

Tema ümber toimetasid jäiku valgeid kitleid kandvad olendid. Mõned neist 

olid inimeste moodi, kuid enamik sarnanes tollega, kes oli tema 

magamistuppa tulnud. Nood uurisid iga ta kehaosa ja võtsid spermaproovi. 

Suulu šamaan Credo Mutwa on kirjeldanud samasugust stseeni ja sündmusi 

tema röövimise järel praeguses Zimbabwes 1960. aastate algul (vt The 

Reptilian Agenda, esimene osa). Waldenile olevat öeldud, et ta asub Kagu-

Kansases mingis maa-aluses rajatises ning et talle ei tehta halba. Ta kuulis 

telepaatilist häält ütlevat: “Sina pole see, kelleks sa ennast pead, ja sul tuleb 

sellega leppida.” Hilisematel eksperimentidel öeldi Waldenile, et ta on 
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reptiloidi ja inimese hübriid. Pärast esimest röövimist hakkas temaga 

juhtuma nii mõndagi kummalist. 

 

Ühel õhtul… lamasin selili voodis ja vahtisin uinumist oodates 
lakke, kui kuulsin mingit valju suhisevat heli. Miski liikus lausa 
välgukiirusel minu poole – ja George Washingtoni elusuurune 
kogu peatus otse mu näo ees, puudutades mu nina. Kuulsin 
valju, võimukat häält lausuvat: “George Washington oli üks 
meist. Sina samuti. Pead sellega leppima.”

2
 

 

George Washington oli illuminaatide vereliinist, vabamüürlaste 

suurmeister ja Ameerika Ühendriikide esimene president. Järgnenud aastail 

oli James Waldenil hallide ja teiste veelgi ilmsemate reptiloididega palju 

muidki kogemusi ning ta tegi koostööd röövimiste uurija Barbara 

Bartholicuga, et selgusele jõuda, mis tegelikult toimub. Barbara oli kuulnud 

samasuguseid lugusid palju kordi teistelt inimestelt, kelle tulnukad olevat 

röövinud. Üks olend, kellega Walden kohtus, oli dimensioonidevaheline 

reptiil. See oli kaheksa kuni kaksteist jalga pikk ja justkui väljaveninud 

jalalabadega. Tema torso ja käsivarte vahel oli mingi võrk, midagi 

nahkhiirele iseloomulikku, mis mõnikord tiibadega sarnanes, ja seljal 

uimetaoline jätke. Olendi pea oli suur ja piklik nagu arbuus. Tal oli kare 

rohekas mustriline nahk ja Waldeni arvates ka saba. Too olend kinnitas, 

nagu oleks ta paljudes inimkehades asunud, ja lausus: “Minu silmad on 

näinud inimkonna evolutsiooni.”
3
 Hüpnoosi all meenus Waldenile, et 

temagi oli olnud inimembrüode eksperimentaalgrupis, keda kasvatati 

katseklaasis. Talle tuli meelde, et embrüo oli siirdatud ema üska, kusjuures 

emal endal polnud sellest aimugi. Kas seletas see Merovee, Aleksander 

Suure ja teistegi maotaoliste olendite sigitatud laste legende? Ja kas see oli 

ehk vähemalt üks neitsist sünni selgitus? Waldeni arvates aitas see kindlalt 

mõista, miks ta oli alati ennast kõikidest teistest lastest erinevana tundnud. 

Ta uskus, et tulnukate geneetilise programmi täitmiseks on maailmas sel 

viisil loodud miljoneid inimesi. Walden väitis, et temalt vangistuses olles 

võetud spermat kasutati samast tõust naise seemendamiseks. Too oli nagu 

iniminkubaator ning Waldeni arvates kõrvaldati embrüo hiljem tema üsast. 

Tal oli esimese röövimise ajast veel üks huvitav mälestus: laual 

lamades sarnanes ta keha tulnukate omaga.
4
 Walden tundis, et see oli tema 

teise dimensiooni mina, mis asus inimkehas. Ta uskus oma kogemuste 

varal, et tulnukad on võimelised ajapiire ületama, mateeriat teisendama, 

inimeste mõtete ja käitumisega manipuleerima ning looma pettekujutelmi, 

et rahuldada meiesuguste lihtsameelse mõistuse vajadusi. Ta järeldas, et nad 
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liiguvad dimensioonide vahel, olles seega pigem interdimensionaalsed kui 

maavälised olendid. Olen temaga täielikult päri. Nende võime muuta oma 

võnkeseisundit selgitab, kuidas nad ilmuvad ja kaovad (lahkuvad meie 

sageduspiirist) ning mismoodi läbi seina lähevad. Nad siirduvad läbi tiheda 

aine samuti nagu raadiolained. Ja kui tegemist on röövitu neljanda 

dimensiooni tasandiga ning mitte tema füüsilise kehaga, vähemalt mitte 

alati, siis on seletatav, miks röövitud kirjeldavad, nagu oleks neid läbi seinte 

ja ehitiste toimetatud. Walden arutas, et need neljanda dimensiooni tulnukad 

on tegelikult hoopis meie enda neljanda dimensiooni mina. 

Röövijad rääkisid Jim Waldenile, et dimensioonidevaheline rass oli 

koloniseerinud Maa ning et nad tulid ammutama meie planeedi ressursse, 

rakendama selle energiat ning kasutama primitiivseid inimolendeid 

tööjõuna. “Nagu inimestest teadlased aretavad loomatõuge toiduks, tööks ja 

meelelahutuseks, nii on tulnukatest teadlased täiustanud inimesi – ja võib-

olla teisigi liike – samal eesmärgil,” ütles ta.
5
 Walden kinnitas, et tulnukad 

olevat võimelised programmeerima saadud hübriidide emotsionaalseid 

reageeringuid, et tekitada kurbust, armukadedust, kirge või armastust.
6
 

Walden ütles, et juba siis, kui dimensioonidevahelised reptiloidid alustasid 

Maa koloniseerimist, avastasid nad, et meie planeedil on raske paljuneda. 

Ta lisas, et tulnukad õppisid tungima röövitute kehha.
7
 See selgitab Miguel 

de la Madridi väidet, et nood olendid peavad looma kehi, mille kaudu meie 

planeedil tegutseda. Walden mainis, et tulnukad elasid oma saabumisest 

alates maa-alustes varjupaikades ning Maa atmosfääri olek ähvardas nende 

eksistentsi, sest polnud võimalik säilitada püsivat kehatemperatuuri. Ta 

ütles, et nende silmad olevat erakordselt valgustundlikud, ning see väide 

sobib Credo Mutwa sõnadega, kes hallide ja teiste reptiloidide silmadest 

sedasama rääkis, ning kuuldut saab seostada ka verejanulise Draculaga, kes 

ei talunud päikesevalgust ega käinud päeval väljas. Üllataval kombel suhtus 

Walden oma raamatu lõpetamise ajaks reptiloididesse väga positiivselt, kuid 

minu arvates uskus ta pisut liiga kergesti nende sõna, mida inimkonna 

suhtes kavatsetakse. On mõjukaid tõendeid, et osal neist on väga pahatahtlik 

tegevuskava, kuid see käib siiski ainult ühe suure kildkonna, mitte kõikide 

kohta. On teisigi, kes näevad reptiloide positiivses valguses, hoolimata 

nendega kogetud kohutavatest elamustest, ning mõni uurija saab hirmus 

vihaseks, kui mõni juhtub reptiloide negatiivselt kirjeldama. Raamatu The 

Return Of The Serpents Of Wisdom autor Mark Amaru Pinkham kirjeldab 

veenvalt muistse maailma maosümbolismi ja vereliine, kuid näeb neid kõiki 

täielikult positiivses valguses. Ta koguni ülistab Benjamin Franklini 

suguseid inimesi kui valgustusjõudu. Franklin ohverdas lapsi! Kõikide 

reptiloidide tarkusekandjatena kirjeldamine on sama naeruväärne nagu 

pidada neid viimseni ainult kurjuse kehastajaks. Ning need, kes 
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inimkonnale kohutavat tulevikku kavandavad, tahavad muidugi meid 

uskuma panna, nagu oleksid nad meie päästmiseks siia saabunud. 

Ühtepuhku räägitakse inimestest, kes olevat ärgates oma toas reptiloide 

näinud. Californias ja Arizonas elanud ameeriklanna Pamela Hamilton 

kinnitab, et teda olevat kodus, sageli magamistoas noorpõlvest alates 

külastanud ilmatu hulk niinimetatud halle ja reptiloide, samuti blonde ja 

siniste silmadega põhjarassi olendeid.
8
 Tunnistajad on näinud paljudest 

säärastest visiitidest tema kehale jäänud jälgi. Samuti on teda tülitanud 

sõjaväelased, kes tungisid ta majja ning varastasid maaväliste olendite ja 

UFO-de kohta käivaid materjale. Pamela kirjeldas palju kordi tema juures 

käinud reptiloidist “külastajat”. Ta ütles, et sel olendil olevat olnud 

merevaigukarva helenduvad silmad nagu kassil, hallikasroheline nahk ja 

teravad sõrmeküünised. Olend kandis tema sõnutsi justkui Rooma sõdurite 

turvistiku rinnaplaati. Enne tolle ilmumist kuulis naine kõigepealt 

kõrgetoonilist heli ning sumisevaid ja plõksuvaid hääli. Peagi oli tal raske 

hingata. Naine tundis, nagu vajuks midagi ta rinnale. Kui ta oli 

teovõimetuks ja liikumatuks muudetud, pööras reptiloid ta kõhuli ning 

alustas mingit iseäralikku tantristlikku suguühet, mis naise välja kurnas. 

Usutavasti toitus olend tema elujõust. Naise sõnutsi oli too äärmiselt jõuline 

ja väga agressiivne nagu mõni sõdalaste kasti liige. Aga naine ei kartnud 

teda ning koguni tundis, nagu oleks teda kaitstud. 

California ja Arizona paistavad olevat reptiloidide tegutsemise 

äärmiselt olulised alad, eriti California, Oregoni ja Washingtoni osariigis 

ning Edela-Kanadas asuvas Kaskaadide mäestikus kõrguva kustunud Mount 

Lasseni vulkaani ümbruskond, Arizona New Age’i keskus Sedona ning 

Sedonast kahetunnise sõidu kaugusel lõuna pool Päikeseorus paiknev 

Phoenix. Superstitioni mägedest Phoenixi lähedal on pärit palju lugusid 

reptiloididest, keda inimesed olevat näinud nende füüsilisel kujul. Mõnda 

neist võite lugeda minu veebisaidist www.davidicke.com. Ühes neis 

räägitakse Angie’-nimelisest naisest, kes harrastas ronimist Phoenixi 

ümbruskonna mägedes, ka Superstitionil.
9
 Kord leidis ta seal koopa ja 

sisenes sinna. Ta istus ja hakkas plaskust vett jooma. Mõne aja pärast tõusis 

ta, et lahkuda, kuid tundis äkki kellegi kätt endast selja tagant haaravat. Ta 

oiatas jahmatusest, nähes üles vaadates reptiloidi koonu. Angie püüdis 

naerda, arvates, et keegi kannab maski. Mõistnud, et see on tõepoolest 

nõnda, püüdis ta karjuda, kuid hääl tardus kurku. Naine kaotas teadvuse 

ning ärgates kuulis ta kummalisi haukuvaid ja siristavaid helisid, 

reptiloidide keelt, nagu ta hiljem taipas. Kui Angie püüdis tõusta, mõistis ta, 

et ei jaksa käsi ega jalgu liigutada. Naine tundis kellegi kätt oma reite vahel 

ja üritas laugusid kergitada. Ta paotas üht silma ja nägi sisalikusarnase 

näoga mehi. Angie’ süda võpatas ja ta tundis kohutavat hirmu ennast 

haaravat. Ta tahtis jälle karjuda, kuid ei saanud. Naine jälgis, kuidas mitu 

http://www.davidicke.com/
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rohekat reptiloidi ta lahti riietasid. Tema sõnutsi olid nad inimese ja mao 

kummaline kombinatsioon. Laiad pilusilmad lausa ergasid kollakalt (just 

nõnda, nagu Credo Mutwa kirjeldas) ning neis paistsid sädelevad 

vertikaalsed pupillid. Olenditel olid lamedad ninad, mille sõõrmed pisut 

puhitusid, kui nad norsatades teda uurisid. Angie ütles, et mõnel oli paljude 

nahakurdude vahele peitunud väga lai suu, teistel aga oli see väike ja sile. 

Olenditel olid kõrgel peas väikesed ümmargused lestadeta kõrvad. Ta pani 

tähele, et nende soomused olid teistsuguse värvusega kui peanahk. 

Khakiroheline värvitoon muutus kuklas hallikasroheliseks. Nende nägu olid 

sile, lõug kitsas ja terav. Kaks neist kandsid valget türpi, millel olev 

embleem kujutas kaardunud draakonit, seitsmeharuline täht keskel. Teised 

reptiloidmehed kandsid samasuguse embleemiga musti univorme. Samuti 

rääkis Angie valge naha ja siniste silmadega kõrget kasvu sisalikolendist – 

just säärasest, keda on sageli nimetatud kuninglikuks Dracoks (Loheks), 

reptiloidide hierarhia kõrgeima astme ülikuks. Too kandis lõõmavoranži 

türpi, mille vasakul küljel ilutsesid kolm embleemi. Need olid must 

ümberpööratud kolmnurk, kaardunud draakon, täht keskel ja lendtähtedega 

ovaal. Tema univormi paremat poolt ehtisid kolm hõbekettale kantud musta 

triipu ning vasakul käisel oli rida ümberpööratud kolmnurki, mida läbistasid 

kolm joont. Ta oli teistest suurem, umbes seitse jalga pikk. 

Angie lamas nüüd juba alasti põrandal ning palus, et valge Draco teda 

aitaks. Ta tundis midagi külma laupa puudutavat ning kummaline vaikus ja 

rahu mähkisid ta endasse. Siis mõistis ta, et viibib umbes viieteistkümne 

jala laiuses ovaalses ruumis. Naine püüdis pead pöörata, kuid ei jaksanud. 

Ta märkas torudega ühendatud kummalisi kotte, mis nagu pooltühjad 

õhupallid nende küljes rippusid. Siis sai ta aru, et mõned neist liikusid. 

Angie’le meenus, kuidas ta koera kõht oli just enne kutsikate ilmaletoomist 

samamoodi võppunud. Õuduselaine lõi tema üle kokku. Tundus, nagu 

oleksid temas heidelnud kaks teadvust. Üks oli rahulik, teine hirmust 

vapustatud. Rahulikum hoolitses tema keha eest. Naine imestas, kuidas ta 

keha saab olla nii rahulik, kui teda ähvardab midagi kohutavat. Üks 

sisalikmees riietus lahti ja lähenes lauaotsale. Ta oli lihaseline ning tema 

rinda ja alakeha katsid soomused. Nüüd alistas hirm tehisrahu ning naine 

hakkas karjuma, leidis endas lausa üleinimliku jõu ja tõukas olendi eemale. 

Sisalikmees suunas talle sinise valguskiire ja naine kaotas teadvuse. 

Viimasena mäletas ta ainult tolle keharaskust. Kui Angie toibus, istus ta 

oma autos. Ta vaatas segaduses ringi, imestades, miks on autosõidule 

tulnud. Ta tundis, nagu peaks midagi tegema, kuid ei mäletanud, mida just. 

Jahmunud naine sõitis midagi taipamata koju. Seal tundis ta äkki tungivat 

iha dušši võtta ja nühkis ennast ligi kaks tundi. Ta värises ja oli vihane, 

mõistmata, mis seda põhjustab. Järgmise mõne päeva lamas ta voodis ega 

avanud kellelegi ust. Õde Susan pani tähele, et Angie’t vaevasid igal ööl 
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luupainajad ja ta ärkas karjudes. Angie koguni hoidus mägedest, millesse ta 

seni oli väga kiindunud. Kui ta hiljem tööle tagasi läks, ütles ta kolme päeva 

pärast koha üles, sest üks klient oli kauplusse sisaliku toonud. Angie’l 

polnud aimugi, miks see teda nii kangesti hirmutas, sest kõrbes elades oli ta 

alati roomajatega kokku puutunud. Lõpuks palus ta hüpnotisöörilt abi ning 

siis kerkis silme ette elavalt ja üksikasjalikult kõik, mis oli temaga 

Superstitioni mägedes juhtunud. 

Ka ameeriklanna Eva Trent väidab, et tal on olnud sagedasi 

kokkupuuteid mittehumanoididest olenditega.
10

 Ühel 1999. aasta 

jaanuariõhtul heitis ta oma väikeses korteris voodisse. Peagi ärkas ta mingi 

sumiseva heli tõttu avas silmad ning nägi õudusega kaht kummalist olendit, 

teine teisel pool voodit. Üks neist oli seitse või kaheksa jalga pikk ja kaalus 

umbes 19 stouni (300 naela); ta nahk oli samasugune nagu krokodillil või 

maol. Teine oli väiksem, kuid ülejäänus samasugune. Olendid paistsid 

suhtlevat siristavaid hääli tekitades ja nende silmad hõõgusid. Seda laadi 

kirjeldustes mainitakse sageli sirisevaid hääli ning lõõmavad silmad on vist 

neil kõikidel. Sumerid tundsid Maal elavate anunnakide kõige tähtsamat 

valitsejat Enlili kui kiirgavate silmadega madu. Eva Trent tundis, et ta ei saa 

ennast liigutada, ning seegi kinnitab muistseid ja tänapäevaseid 

tähelepanekuid, et maojumalad halvavad inimesi. Nad suhtlesid temaga 

telepaatia teel. Naine tundis, et uuritakse tema emotsionaalset seisundit ning 

ilmselt ammutatakse hirmuenergiat, mida nende juuresolek temas tekitas. 

Umbes sedasama oli rääkinud Pamela Stonebrook, kes ütles, et reptiloidid 

läksid tema hirmust lausa kiima. Eva kogemused lõppesid sellega, et ta 

hakkas neile oma vaimus vastu ning kujutas ette, nagu oleks valge valguse 

kookonisse mähkunud. See paistis reptiloide häirivat ning järgmisena 

mäletas Eva, kuidas ta järgmisel hommikul füüsiliselt kurnatuna ärkas. Toas 

ringi vaadates pani ta tähele, et kuue jala kaugusel voodist riiulil seisnud 

viis lemmikkassetti olid rikutud. Miski oli nende kuju moonutanud ning 

kolm olid otsekui tugeva kuumuse tõttu märgatavalt kõverdunud. Ent plasti 

kõrbemise lehka ei olnud tunda ja helilint polnud sulanud. Ei olnud mingit 

märki, et riiulit või  selle ümbrust oleks kõrge temparatuuriga mõjutatud. Jäi 

üle ainult oletada, et kassetid sulatas mingi mikrolainekiirgus. 

Ühendriikide naiskirjanik Alex Christopher on reptiloidide 

kohalolekust rääkinud juba palju aastaid, aga mina kuulsin tema esinemist 

alles 1996. aastal Denveris. Ta on kirjutanud kaheköitelise raamatu 

Pandora Box ning tal on vahetuid kogemusi kokkupuudetest reptiloididega 

ja suuresilmsete hallidega. Floridas Panama Citys äratas ehmunud naaber, 

lennuliini piloot, ta kell pool kolm öösel. Kui Alex tema majja jooksis, nägi 

ta, kuidas ta naabri naispartner mööda seina alla libises, silmad meeletud, ja 

samas minestas. Alexi sõnutsi olevat ta tundnud toas tavatult vägevat 

energiat, mis näis tal peast läbi tungivat. Tegemist oli mingi kiirgusega ning 
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järgmisel päeval polnud enam ainsatki toataime elus. Paarike rääkis talle, et 

nad olid parajasti armatsenud, kui juhtus midagi iseäralikku. Nad nägid 

valgusesähvatust ning mõlemad tõmmati voodist välja. Mehe küljele oli 

sööbinud umbes kümne tolli pikkuste sõrmedega peopesa jälg, kusjuures 

küüned olid jätnud nahale põletusmärke. Järgmisel päeval oli laik nii valus, 

et seda ei saanud puudutadagi, ning Alexi kinnitusel olevat tal sellest koguni 

videosalvestis. Ent tema jaoks see lugu alles algas, sest kui ta oli kodus 

voodisse heitnud, tuli reptiloid jälle tema juurde. 

 

Ärkasin ja see olend seisis jälle mu voodi kohal. Tal olid 
maopupillidega kollased looritatud silmad ja kikkis kõrvad ning 
ta pea ümber näis lehvivat irve. Ta kandis hõbedakarva 
kostüümi ja see heidutas mind poolsurnuks. Tõmbasin teki üle 
pea ja hakkasin karjuma… Mõtlesin, et minu juurde on tulnud 
Irvik Kiisu muige ja hirmuäratavate hõõguvate silmadega 
olend… see oli liig. Olen samasugust olendit rohkem kui kord 
näinud… Tal oli konksjas nina ja ta nägi üsna inimese moodi 
välja, kui talle just silma ei vaadatud, ning keha kattis tal 
hallikas nahk. 

 
1991. aastal hiljem töötasin ma ühel suurlinna ehitusplatsil ja 
võtsin endale umbes kella kuue paiku pärastlõunal pisut 
puhkust, aga järgmisel hetkel oli kell pool üksteist ja ma 
arvasin ikka veel, nagu oleksin õige lühikest aega hinge 
tõmmanud. Siis hakkas mulle meenuma, et mind oli viidud läbi 
neljakorruselise ehitise ja katuse [kosmoselaeva] pardale. 
Seal kohtusin koos töötavate saksa ja ameerika töölistega, 
samuti hallide olenditega, ning seejärel viidi meid mingisse 
teise rajatisse, kus nägin jälle reptiloide… neidsamu lühikeste 
hammaste ja kollaste pilusilmadega olendeid, keda ma pisi-
Godzilladeks nimetan… Mulle on kindlalt meelde sööbinud 

olendid, kes sarnanesid ürgsisalike velociraptoritega. Need 
on kõige julmemad olendid, keda võib iganes ette kujutada, 
ning nad koguni lehkasid võikalt.11 

 

Vastik lõhn on veel üks tunnus, mida kohtumisel reptiloidide ja 

hallidega alati tähele pannakse. Just selle röövimise ajal nägi Alex 

Christopher reptiloidi univormil draakonimärki. Minu kontaktisiku andmeil 

olevat ta märganud sama sümbolit Ühendriikides Fort Waldenis ning 

tiivulise mao sümbolit kandis varrukal ka Iisraeli sõdur, kes atentaadi 
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ohvriks langenud peaministri Yitzchak Rabini matustel 1995. aastal tema 

tütart lohutas. Nagu minu veebisaidi osas Symbolism Archive mainitud, on 

Ühendriikide relvajõudude paljudel eraldusmärkidel draakoni ja reptiilide 

kujutisi. Korduvalt on räägitud kuju muutvatest reptiloididest, kes 

tegutsevad sõjaväebaasides ja meditsiiniasutustes. Kirjanik ja uurija John 

Keel on koondanud andmeid lendreptiloididest, keda paljud tunnistajad on 

kirjeldanud. Neid nimetatakse pterodaktüloid-humanoidseteks 

liblikmeesteks, lendmadudeks või tiivulisteks lohedeks. Säärased 

kirjeldused sobivad kogu maailmast pärit muistsete ja tänapäevaste 

kirjeldustega, milles räägitakse Lohe tähtkujust saabunud kuninglikest 

reptiloididest, kellel on tiivad, saba ja sarved. Keel koondas oma 

tähelepanekud raamatusse The Mothmen Prophecies (Signet Books, New 

York, 1976). Üks näide: 

 

… Connie [Carpenter], arglik kaheksateistkümneaastane neiu 
sõitis oma jutu järgi pühapäeval, 27. novembril 1966 kell pool 
üksteist päeval kirikust koju, kui nägi Lääne-Virginias New 
Haveni lähedal Masoni maakonna golfiväljaku inimtühjal 
murualal äkki ilmatu suurt halli kogu. Tema sõnutsi sarnanes 
see mehega, kuid oli palju suurem, vähemalt seitse jalga pikk 
ja väga turske. Selle olendi juures ei köitnud tähelepanu 
eelkõige tema kogukus, vaid silmad. Connie märkas, et tol olid 
suured ümmargused, raevukalt lõõskavad punased silmad, 
mis keskendusid hüpnotiseerivalt temale. “Lausa ime, et ma ei 
sõitnud teelt välja ega põhjustanud avariid,” nentis ta hiljem. 

 
Connie vähendas kiirust ja tema silmad kiindusid ilmutisele, 
kelle seljal olid kokkupandud tiivad. Nende siruulatus tundus 
olevat umbes kümme jalga. Kindlasti polnud tegemist mingi 
tavalise linnuga, vaid inimkujulise olendiga, kes kerkis 
aeglaselt ja vaikselt maast, tõusis otsejoones nagu kopter. 
Lennul selle tiivad ei laperdanud. Olend suundus otsejoones 
Connie’ auto poole, kohutavad silmad tema näole kiindunud, 
ning sööstis siis madallennul üle  neiu, kes täielikus hüsteerias 
gaasipedaali vastu põrandat surus. Sel talvel nägi mainitud 
kummalist olendit üle saja inimese.

12
 

 

On tähendusrikas, et neid lendavaid reptiloidinimesi nähti sageli TNT-

rajatistena tuntud maa-aluste tunnelite oletatavasti suletud suudmete 

lähedal. Teise maailmasõja ajal hoiti neis käikudes lõhkeaineid. Thomas 
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Ury’ nimeline noor kingakaupmees märkas sellest TNT-alast põhja pool 62. 

maanteel sõites väljal tee lähedal seisvat pikka halli mehetaolist olendit. 

“Äkki laotas see tiivad ja tõusis otsejoones üles nagu kopter,” kirjeldas ta. 

Üks põlisameeriklaste legend pajatab tormilinnust, kes röövivat lapsi ja 

vanu inimesi. Dakootad nimetavad seda olendit Piasaks ning kirjeldavad 

teda kui deemonlikku monstrumit, kellel on nahkhiiretiivad, 

humanoidikeha, pikk saba ja kohutavad punased silmad. Samasuguseid 

kirjeldusi on teada maailma paljudest paikadest. 

Odette’iks nimetatud tunnistaja rääkis oma kodus Kanadas Quebecis 

kogetust. Ta oli parajasti koos sõbraga, kui nende juurde astus keegi naine, 

kes hakkas UFO-dest ja nendega kontakti astunud inimestest rääkima. Too 

kinnitas, et temagi olevat kontaktisik, kes teatud kindlal ajal 

kosmoselaevaga kohtub. Samuti rääkis naine, et ta võetakse kaasa ega tule 

enam kunagi Maale tagasi. Odette vastas, et ta ei usu kuuldut vähimalgi 

määral, eriti pärast seda, kui naine hakkas ennast kiitma. Ta ütles, et kui 

ometi tema tegelikku olekust nähtaks, siis veenduksid nad oma silmaga, kui 

kaunis ta sisemiselt on, lausa printsess. “Ma mõtlesin, räägi aga räägi, kes 

sind ikka usub!” meenutas Odette. Naine tundus olevat umbes 

kolmekümneaastane, ta oli pikk ja tugev, heledapäine, talle umbes õlani ja 

päris tavalise väljanägemisega. Siis küsis naine Odette’ilt, kas tohiks oma 

tegelikku kuju ilmutada, sest too polevat veel kunagi kedagi temasugust 

näinud. Aga ta lisas, et vajab selleks Odette’i luba. Odette vastas jaatavalt, 

mõteldes: “Vaene olend, ta on tõepoolest õnnetu…” Kirjeldus jätkus nõnda: 

 

Me läksime omaette tuppa. Istusime teineteisele otsa 
vaadates, siis haaras ta mul kätest kinni, käskis lõõgastuda ja 
lihtsalt teda silmitseda. Ja ma nägin reptiili, pikemat, kui naine 
oli olnud, ta oli vähemalt kuus jalga kõrge, rohekaspruuni 
nahaga, ja vaatas mulle otsa, pea kõrvale kallutatud, ja ma 
vannun, et tema näol lehvis midagi naeratusesarnast. Siis see 
naine või olend küsis: “Kas ma siis ei öelnud sulle, et olen 
imekaunis?” Vastasin jaatavalt ja kiirustasin ukse poole… Kui 
kellelgi on samasuguseid kogemusi või teatakse mõnda 
raamatut, milles räägitakse reptiloididest, siis andke mulle 
sellest teada, palun.

13
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Mehed mustas 

Reptiloididest kujumuutjatest tuleb teateid kogu maailmast ja “mehed 

mustas” on samuti nendega seotud fenomen. Jutt on musta ülikonda 

kandvatest meestest, kes heidutavad paljusid UFO-uurijaid ja röövituid. 

Enamasti tundub, nagu oleks tegemist valitsuse agentidega, kuid nad 

esinevad ka teistsugusel kujul ega ole humanoidid selle sõna 

tavatähenduses. Neid ümbritseb kummaline aura ning paljude inimeste 

kinnitusel oskavad nad äkki kaduda. Mäletan, kuidas keegi garaažiomanik 

ja UFO-uurija kirjeldas TV-programmis oma kogemusi “meestega mustas” 

(MIB). Nood ilmusid otsekui ei kuskilt autota kohale ning hoolimata sellest, 

et garaaž asus lagendikul, ei näinud ta nende lähenemist. Pärast vestlust 

kadusid nad sama kiiresti ning tavaliselt asjaoludel olnuks see võimatu, sest 

igas suunas oli paljude miilide kaugusele näha. Mehed mustas said nime 

tumeda rõivastuse järgi, sest tavaliselt kannavad nad äri- või agendiülikonda 

ja tumedaid prille. Nende oleku järgi on näha, et nad püüavad vältida 

päikesekiirgust – just samamoodi nagu reptiloidid ja hallid. Kirjelduste järgi 

on neil enamasti väga valge, mõnikord ka oliivjas nahk, sageli krobeline 

nagu roomajatel. Tunnistajate kirjeldustest ilmneb veel üks veider asjaolu: 

meestel mustas tundub olevat hingamisraskusi ja nende ümber levib ilge 

väävlilehk, mida röövitud alatasa mainivad. Sageli sõidavad nad kohale 

“uue” musta autoga, mille tootmine on juba aastakümneid tagasi lõpetatud. 

Oma ilmsest east hoolimata pole neil sõidukitel vähimaidki kulumisjälgi 

ega korratusemärke. Näib, nagu oleks auto otse koosteliinilt tulnud. 

Samasugustest ajastule vastavat rõivastust kandvatest olenditest on maailma 

paljudes paikades juba sajandeid räägitud. Niinimetatud vikatimeest, kes 

ilmus küladesse just enne mõne surmataudi puhkemist, kirjeldati peamises 

samamoodi nagu tänapäeva mehi mustas. 

Maaväliste uuringute assotsiatsioon (APEX), mille dr Max Berezowsky 

Brasiilias São Paulos asutas, dokumenteeris ühe säärase musta ülikonnaga 

meeste loo Aeromari-nimelise nooruki abil.
14

 Too kirjeldas, kuidas teda olid 

ahistanud kolm musta ülikonda ja lipsu kandvat meest, keda ta pidas 

politseinikeks. Ta vahetas kaks korda elupaika, et neist vabaneda, ning 

teatas jälitajatest Rio de Janeiro politseile. Teda ei usutud, niisiis sõitis 

nooruk São Paulosse. Seal peatus kord tänaval tema kõrval auto. Ta olevat 

vastupanutahte kaotanud ja istunud autosse, kus ootasid kolm teda juba mitu 

kuud jälitanud meest. Aeromar rääkis, et ta sõidutati kuhugi metsa, kus ta 

nägi suurt UFO-t. Auto peatus ja nad kõik läksid objekti poole, mis rippus 

maapinna kohal, ümber mingi helenduv ring. Siis olid nad äkki sees ja ta 

istus toolil, randmed aheldatud. Metall-latt surus ta pea vastu tooli ja kael 

lukustati samuti. Seejärel olevat mehed mustas muutunud. Nende pead 
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vajusid südamekujuliselt laiali ning nahk muutus soomuseliseks ja rohekaks 

nagu roomajatel. See juhtus millalgi aastal 1979 või 1980, seega ammu 

enne seda, kui mehi mustas hakati reptiloididega seostama. Nooruk olevat 

näinud inimeste laipu konksude otsas rippumas. Seejärel mattus kõik 

pimedusse ja ta leidis ennast jälle tänavalt, kust ta oli kinni võetud, ainult et 

mitu tundi hiljem, kui liiklust polnud suurt ollagi. Ta jooksis hirmunult 

koju, rääkis toakaaslasele, mis oli juhtunud, aga samas paiskas mingi jõud ta 

vastu seina. Reptiloidid olid käskinud kogetust igavesti vaikida. Hiljem 

tutvustati teda dr Max Berezowskyle ja ta avaldas oma loo APEX-i 

liikmetele. 

Ühendriikide suurepärases raadiosaates Sightings rääkis Joyce Murphy 

nimeline naine Brasiilia kuju muutvatest reptiloididest. Ta on maailma 

paljudesse paikadesse ekspeditsioone korraldava organisatsiooni Beyond 

Boundaries (“Piirideta”) president ja asutaja. Tema pajatas saatejuht Jeff 

Rense’ile kummalistest reisijuhtumitest, ka kohtumisest Brasiilia 

naispolitseinikuga, kes oli kirjeldanud kuju muutvaid reptiloidolendeid. 

Joyce ütles: 

 

… ta töötab politseis üsna kõrgel ametikohal. Tundub, et 
tegutseb kujumuutjaid, vähemalt Brasiilias, kes püüavad naisi, 
et neid laste ilmaletoomiseks ära kasutada. Need olendid 
muudavad tõepoolest kuju ja näitavad oma tegelikku keha, 
mis on nagu roomajal. Tema õde tunnistab seda. Ja ma tean 
veel üht kujumuutmise lugu. São Paulo lennundusinseneri 
tütar rääkis oma kaasüliõpilasest, kes näitas talle oma tõelist 
kuju… muutus reptiili moodi olendiks. Need inimesed ei tunne 
üksteist ning nad vaikivad, kui keegi soovib põhjalikumat 
informatsiooni või tahab olukorras täielikult selgusele jõuda. 
Jumala eest, milleks ma küll ennast sellesse topin?

15
 

Reptiloidide allmaabaasid 

Paljud on näinud reptiloide ja kujumuutmist, kuid enamasti pole 

inimestel sellest siiski aimu, sest 99 protsenti elanikkonnast saab “uudiseid” 

ja “informatsiooni” massimeedia vahendusel. See omakorda hangib 

“uudiseid” ja “informatsiooni” peamiselt ametlikest allikatest, mis nagu 

ajakirjandus ise kuulub reptiloidide vereliinidele. Kui olin rääkinud 

reptiloididest saates Sightings, läkitati mulle ülevaade, mis iseloomustab 
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New Mexico kurikuulsas Duke’i allmaarajatises toimuvat. Üks maa peal 

teeniv reamees kirjutas: 

 

… tegin oma igapäevast tööd, kui teine noor väeteenija, 
mehaanik, sisse kiirustas, sest tal oli ruttu midagi tarvis. Ta 
hoidis joonist käes ja tahtis mulle näidata, mida täpselt vaja 
on. Me mõlemad kummardusime keevitusagregaadi ees 
töölaua kohale, kui ma juhtusin talle otse näkku vaatama. See 
näis äkki mingi poolläbipaistva kelme või pilve varju peituvat. 
Tema näojooned kustusid ning ma nägin hoopis 
pungsilmadega olendit, kellel polnud juukseid ja naha asemel 
katsid keha soomused. 

 

Hiljem nägi ta sedasama juhtuvat Dulce’i peavärava valvuriga ning 

tunnistajad on rääkinud Washingtoni osariigis Fort Lewis’i lähedal asuvas 

Madigani sõjaväehaiglas märgatud kujumuutjatest. Kogu maailmas peitub 

salajasi allmaarajatisi, mille kõige sügavamatelt tasanditelt pääseb 

reptiloidide ja hallide maa-alustesse keskustesse. UFO-uurijate ringides on 

kõige kuulsam Nevada maapõue peidetud ala 51, kuid asjaolu, et seda on nii 

sageli kõne alla võetud ja isegi Hollywoodi filmides kirjeldatud, osutab, et 

mainitud salapaik pole neist kaugeltki tähtsaim. Rajatised on omavahel 

ühendatud määratu ulatusliku tunnelite võrgustikuga. Need on rajatud 

tuuma-puurimistehnoloogia abil, millest avalikkus kunagi vähimatki ei 

kuule. Käikude läbindamiskiirus on kuni seitse miili päevas ning nõnda 

laiendatakse ülemaailmset tunnelivõrku, millega tegid algust juba Atlantise 

ja Lemuuria asukad ning mis pärimuste ja kirjelduste kohaselt hargneb 

Ameerika Ühendriikide, Kesk- ja Lõuna-Ameerika, Suurbritannia, Egiptuse, 

Mesopotaamia, Türgi, Aasia, Hiina ja Malta all ning kõikjal mujalgi. 

Tunnelites liiguvad hämmastava kiirusega kõige moodsamad 

transpordivahendid. Asjaosaliste kirjelduste kohaselt on need magnetrippes 

monorelssrongid, mis kihutavad kuni kahekordse helikiirusega. Nende 

ehitamisse on kaasatud illuminaatide kõige tähtsaimad kompaniid ja firmad. 

Olgu neist mainitud Rand Corporation, General Electric, AT & T, Hughes 

Aircraft, Northrop Corporation, Sandia Corporation, Stanfordi 

uurimisinstituut, Walsh Construction, Colorado kaevanduskool ning neist 

kõige tähtsam, reptiloidide peamine korporatsioon Bechtel (ehk Beck-tul). 

Need maa-alused baasid, tunnelisüsteemid ja sealse tehnoloogia on 

loonud endine sõjaväepersonal, mõistusekontrollile allutatud orjad ning Phil 

Schneideri sugused inimesed. Ehitustel osalenud Schneider oli Teise 

maailmasõja aegse Saksa allveelaeva komandöri Otto Oscar Schneideri 
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poeg. Tema isa vangistati ja viidi Ühendriikidesse illuminaatide heaks tööle. 

Nagu sageli juhtub, kasvatati illuminaatide käsutäitjate lapsi samade 

valitsejate alluvateks ning Phil Schneider pidi enda sõnutsi osalema 

Ühendriikides paikneva mitme maa-aluse rajatise ehitustöödel. Talle olevat 

teada sada kolmkümmend üks keskmiselt ühe miili sügavusel peituvat maa-

alust sõjaväebaasi, mis on ehitatud uue maailmakorra tegevuskava alusel. 

Kaks baasi, kus ta töötas, olid ala 51 Nevadas ning New Mexicos paiknev 

Dulce. Viimane on umbes tuhande elanikuga väikelinn, mis asub ligikaudu 

seitsme tuhande jala kõrgusel Jicarilla apatšide reservaadis. Dulce’is ja selle 

ümbruskonnas on korduvalt nähtud UFO-sid ja nende laskumisi, tulnukad 

on seal inimesi röövinud ning vigastanud ja loomi moonutanud; seal on 

reptiloidid ennast ilmutanud. Samas baasis olevat 1979. aastal toimunud 

“Dulce’i sõda”, kus reptiloidid ja hallid võitlesid inimeste sõjaväe- ja 

tsiviilpersonaliga. Mõlemal poolel hukkus palju osalisi ning ka Phil 

Schneider oli võitlejate hulgas. Ta sai laserrelvast tabamuse ning tema 

rinnal kulgeb ülevalt alla kohutav arm, mida ta on mõnikord näidanud. 

Schneider rääkis sellest lahingust ning ka paljust muustki 1995. aastal 

peetud loengus. 

 

Minu ülesanne oli mööda käike laskuda, kivimeid uurida ning 
soovitada, missuguse lõhkeainega saaks sealseid kaljusid 
kõige paremini purustada. Kui mind alla saadeti, leidsin ennast 
keset suurt õõnsust, mis oli täis väliskosmosest pärit olendeid, 
keda tavaliselt suurteks hallideks nimetatakse. Lasksin kaks 
neist maha. Sel ajal oli all umbes kolmkümmend inimest. 
Pärast lahingu algust saabus veel nelikümmend ja kõik nad 
tapeti. Meid üllatas, et maa all peitub nii suur tulnukate baas. 
Hiljem saime teada, et nad olid elanud meie planeedil juba 
pikka aega… See aitab paljuski seletada, mida need 
muistsete astronautide lood tegelikult tähendavad. 

 

Schneider hakkas nähtust rääkima ja maailma toimuva eest hoiatama, 

ehkki nagu ikka ja alati ei tahetud tedagi kuulda võtta. Uurija Alex 

Christopheriga tihedasti koos tegutsenud Schneider suri jaanuaris 1996 väga 

kahtlastel asjaoludel, mida püüti enesetapuna näidata. Aasta varem avalikul 

loengul kõnelnud Schneider oli öelnud: 

 

… iga kalendriaastaga areneb sõjatehnoloogia umbes 44,5 aasta jao 

[võrreldes tavatehnoloogia kasvunäitajaga]. Just sellepärast on mõistetav, 
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kuidas juba 1943. aastal läks korda elektrontehnoloogiat kasutades luua 

laev, mis sõna otseses mõttes kadus ühes kohas ja ilmus välja teises. 

 

Öeldu viitas niinimetatud Philadelphia eksperimendile, milles 

Ühendriikide sõjalaev olevat muudetud nähtamatuks ja paigutatud teise 

dimensiooni. Teine maa-alune baas, mida Schneider aitas ehitada, paikneb 

Denverist ida pool uue Denveri rahvusvahelise lennujaama all. See rajatis 

osutus määratu suure ülekulu tõttu väga vastuoluliseks. Sedasama võib 

öelda tohutu augu kohta, mille Bechtel Massachusettsi osariigis Bostonis 

“transpordikorralduse edendamiseks” kaevas. Denveri lennujaam kubiseb 

reptiloidikujulistest veesülititest, vabamüürlaste sümbolitest ja illuminaatide 

märkidega kirjatud freskodest. Olen seal ise mitu korda viibinud. Schneideri 

järgi peituvad selle all mitu peatasandit, vähemalt kümme alltasandit, nelja 

ja poole ruutmiili suurune allmaalinn ning kaheksakümne kaheksa ja poole 

ruutmiilise pindalaga maa-alune baas. Selles Denveri baasis olevat ka suuri 

kinnipidamislaagreid ning sügaval maa all teisitimõtlejate vanglaid. Baasi 

sügavamatele tasanditele pääsenud töölised nägid nii kohutavaid stseene, et 

nad keeldusid neist rääkimast. Ent muude allikate järgi saab aimata, mida 

nad seal kogesid. Just nendesse baasidesse paigutatakse miljonid, jah, 

miljonid lapsed, kes igal aastal maailmas kaovad. Mõistan, et seda on raske 

taluda, kuid neid kasutatakse orjadena ja reptiloidid söövad neid, samuti 

nagu meie kanu või veiseid sööme. New Mexicos asuva Dulce’i baasi 

töölised olevat näinud alumistel tasanditel ülimalt võikaid stseene. Uurijad 

Bill Hamilton ja TAL Levesque (keda ka Jason Bishop III-na tuntakse) 

kogusid Dulce’i kohta informatsiooni, mis avaldati ajakirjas UFO: 

 

Kuuendat tasandit kutsutakse omavahel luupainajate kojaks. 
Seal asuvad geneetikalaborid. Koletuid eksperimente näinud 
töötajad on tunnistanud: “Ma nägi paljude jäsemetega 
“humanoide”, kes olid poolenisti inimese, poolenisti 
kaheksajala moodi. Samuti reptiloid-humanoide ja karvaseid 
olendeid, kel on inimese käed ja kes nutavad nagu lapsed. 
Need püüavad inimeste sõnu järele öelda… samuti on 
puurides palju sisalikinimesi. Ja seal on kalu, hülgeid, linde ja 
hiiri, keda vaevalt saab oma liigikaaslaste sarnaseks pidada. 
Mitme puuris (ja mahutis) hoitakse tiivulisi humanoide, 
groteskseid nahkhiiretaolisi olendeid… pikkusega kolm ja pool 
kuni seitse jalga. Samuti veesüliti moodi värdjaid ja 
lohereptiloide. 
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Seitsmes tasand on hullem, külmhoidlas on ridade kaupa 
tuhandeid inimhübriide. Samuti asuvad seal vaadid, kuhu on 
paigutatud eri arenguastmel olevaid humanoidiembrüoid. [Üks 
töötaja ütles]: “… ma olen sageli näinud puurides hoitavaid 
inimesi, kes olid enamasti teadvuseta olekus või uimastatud, 
kuid mõnikord nad karjusid ja kutsusid appi. Meile öeldi, et nad 
on lootusetult vaimuhaiged ning et neid püütakse väga 
riskantsete uimastieksperimentidega ravida. Meil ei lubatud 
kunagi kellegagi neist rääkida. Algul me uskusime seda juttu. 
1978. aastal avastasid mõned töötajad lõpuks tõe...””

16
 

 

Just see avastus põhjustas “Dulce’i sõjad”, inimeste ning reptiloidide ja 

nende hallide  vahelise lahingu 1979. aastal, kui paljud teadlased ja 

sõjaväelased hukkusid ning Phil Schneider olevat raskesti haavata saanud. 

Dulce’i julgeolekuohvitser Thomas Castello kirjeldas uurijatele, mis juhtus 

Dulce’i baasis, ning tema sõnu korrati ajakirjas UFO avaldatud artiklis. 

Sama informatsiooni levitati “Dulce’i dokumendina”. Castello töötas seitse 

aastat Californias Santa Monicas illuminaatide Rand Corporationis ning 

viidi seejärel 1977. aastal Dulce’isse üle. Tema hinnangu järgi viibis seal 

üle kaheksateistkümne tuhande “lühikese halli” ja ta nägi ka pikki reptiloid-

humanoide. Tema teadis seitsmest tasandist, kuid neid võis olla rohkem, 

ning ta ütles, et tulnukad asusid tasanditel viis, kuus ja seitse. Mida 

madalamale mindi, seda suuremaid turvavolitusi nõuti. Ainus ingliskeelne 

silt “Los Alamos” rippus süstikmetroo jaamas, osutades, et sealtkaudu 

pääseb New Mexicos asuvasse teise reptiloidide tähtsasse maa-alusesse 

baasi. Ta rääkis, et suurem osa Dulce’is nähtud silte oli tulnukate 

sümbolkeeles ja universaalses sümbolite süsteemis, mida mõistsid nii 

inimesed kui ka tulnukad. Maapinnal suhtlevad illuminaadid sümbolite 

keeles, nagu olen kirjeldanud raamatus The Biggest Secret ja oma veebisaidi 

osas Symbolism Archive. Sumeri, egiptuse ja hiina hieroglüüfid olid vist 

algselt reptiloidide või tulnukate keel. Dulce’ist kulgesid tunnelid ka 

Arizonasse Page’i, Nevadasse piirkonda 51, New Mexicosse Taosesse, 

Carlsbadi ja Datili ning Coloradosse Colorado Springsi ja Creede’isse. 

Castello sõnutsi peitub Ühendriikide all määratu ulatuslik süstikmetroo 

tunnelivõrk, mis on ühendatud ülemaailmse tunnelite ja allmaalinnade 

süsteemiga. 

Ta kirjeldas Dulce’is üliranget turvavõrku. Teisest tasandist allpool 

kaalutakse igaüks alasti üle ja antakse vormirõivastus. Mis tahes 

kaalumuutust pannakse tähele ning inimesi kontrollitakse röntgenikiirtega 

isegi siis, kui nad on kõigest kolm naela juurde või maha võtnud. Iga 

“delikaatse” ala sissepääsul seisavad kaalud ning edasi lubatakse isik ainult 
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juhul, kui tema kehakaal sobib kaardile kantuga ning kood on õige. Samuti 

jõudis Castello mõne Dulce’is toimetatava geneetilise uuringu jälile. Ta 

ütles, et teadlased oskavat eraldada “bioplasmilise keha” füüsilisest kehast 

ning paigutada tulnuka olemuse (teadvuse) inimkehha pärast seda, kui sealt 

on inimese “hing” eemaldatud. Olen juba aastaid mõtelnud, et kuulsaid 

isikuid, sealhulgas ka peaministreid ja presidente, on viidud säärastesse 

rajatistesse ning nad seal reptiloidide meelevalda antud. Hiljem on need 

tuntud inimesed oma füüsilise väljanägemise tõttu üldsuse meelest ikka 

samasugused, ehkki nende käitumist määrab nüüd hoopis erinev jõud. 

Muistsed legendid pajatavad inimestest, keda öösiti ära vahetati või nende 

kuju muudeti. Tõenäoliselt on teatud vereliinide reptiloidide DNA lävisuhe 

niisugune, mis muudab säärase valdamise lihtsamaks, ning usutavasti just 

sellepärast peavad illuminaadid nii üksikasjalikke perekondade vereliine 

iseloomustavaid geneetilisi registreid. Illuminaatide Bill Clintoni ja Tony 

Blairi 2000. aasta ülemaailmne pressiavaldus inimeste genoomide 

kaardistamisest omandab veelgi suurema tähtsuse, kui te mõtlete tõigale, et 

koos Rahvusliku tervishoiuinstituudi, Rahvusliku teadusefondi ning 

Howard Hughesi meditsiiniinstituudiga geneetikavaramu projektiga tihedalt 

seotud USA Energeetikaministeeriumil on laboratooriumid Dulce’is. Kõik 

need on illuminaatide avalikud organisatsioonid. Uurija Alan Walton, kes 

internetis sageli reptiloidide seostest kirjutab, ütles: 

 

Peaaegu kõikide suuremate linnade all, eriti USA-s, peituvad 
nende maa-alused paarikud, mida valitseb 
vabamüürlaste/hübriidide/tulnukate eliit. Sageli asuvad 
maapinnalähedased või päris maapinnale rajatud terminaalid 
vabamüürlaste loožide, politseijaoskondade, lennujaamade 
ning suuremate, koguni väiksemate, linnade föderaalhoonete 
all. Nende asurkond moodustab umbes 10 protsenti rahvastiku 
üldarvust (hübriidide sõjaväe ja tööstusega seotud 
vennaskond elab maa all, ülejäänud 90 protsenti maapinnal). 
Selle hulka ei kuulu need täisverelised reptiloidide liigid, kes 
asuvad Maa suuremates sügavustes. 

 
Vabamüürlaste ja hübriidide eliit on Vanas ja Uues maailmas 
peamisteks asustamiskeskusteks nimme välja valinud paigad, 
kust on olemasolevatele allmaatasanditele lihtne pääseda. 
Mõned neist on juba tuhandeid aastaid vanad. Arvestades 
tõika, et Los Alamose laborites [New Mexicos] on olemas 
tuumaenergiaga käitatava termopuurimisseadme töötav 
prototüüp, mis juba nelikümmend aastat tagasi sõna otseses 
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mõttes sulatas Maa sisemuses tunneleid kiirusega kaheksa 
miili tunnis, siis võib ette kujutada, kui ulatuslikuks need maa-
alused süsteemid on kujunenud. Neisse all-linnadesse 
pääsevad ka maapinnal tegutsevad organiseeritud 
kuritegevuse sündikaadid. Nad on välja arendanud terve 
omapärase majandusteaduse, mille kaudu meid 
paljutasandilise maksude süsteemi, inflatsiooni, petmise, 
manipuleerimise, reguleerimise, maksude, lõivude, litsentside 
süsteemi… ning kogu Föderaalreservi ja Wall Streeti 
arendatava deebeti-kreediti pettuse kaudu sõna otseses 
mõttes vähehaaval orjusse meelitatakse. 

 
Võin kinnitada, et New York on üks suuremaid draakonipesi 
kogu maailmas. Pigem siiski iidne Atlantise süsteem, mille 
võrgustik hargneb kogu selle piirkonna all. Nemad sõna 
otseses mõttes kontrollivad kogu Wall Streeti püramiidi alt 
üles… seda eriti reptiloidide, näiteks Rockefellerite ja teiste 
vereliinide mõjukal toel. Tegelikult opereerivad need 
reptiloidide geneetilised liinid parasiitlikul viisil, allmaaühiskond 
elab parasiitidena maapealse peremeesühiskonna arvel… Mis 
puutub New Yorgi/Wall Streeti pessa, siis avanes Maailma 
Kaubanduskeskuse (tegelikult Maailma 
Orjakaubanduskeskuse) pommiplahvatusel, millega terroristid 
püüdsid üht torni teise peale kukutada, üürikeseks ajaks üks 
varjatud tõik. USA salateenistuse kontrollitav kuue 
allmaakorrusega rajatis sai rängalt kannatada. Need üksteise 
all paiknevad kuus maa-alust korrust ei tarvitse lõppeda 
viimasega neist, sest olen saanud informatsiooni, et New 
Yorgi ja selle ümbruskonna all peitub rohkesti tulnukaid. 
Mainitud veelgi madalamal asuvad rajatised võivad olla 
vabamüürlaste maa-alust eliiti ja seda kontrollivat maapealset 
ühiskonda ühendav peaterminaal.

17
 

 

Olen kindel, et nende suurlinnade asupaigad valiti välja sellepärast, et 

need asuvad maa-aluste reptiloidide-Nefilimide tunneli- ja koopasüsteemide 

kohal või siis olid need ühtaegu ka olulised pöörisepunktid. Arizonas asuv 

Phoenix on ehitatud ühele neist iidsetest võrgustikest nagu ka Los Angeles 

– “inglite” linn. Lauren Savage, davidicke.com veebiülem Texases, ütles, et 

igas selles osariigi maakonnas on mõni Euroopa gooti (st reptiloidide) stiilis 

ehitis, mida nende ehitamise ajal 1870. aastate paiku poleks Texase seaduste 

järgi lubatud. Paljudel neist on veesülitid. Ta ütles, et neis hoonetes asuvad 
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maakondade kohtumajad paiknevad allmaatunnelite ja maa-aluste 

süsteemide kohal. Ka Dallases Dealey’ väljaku (president Kennedy tapeti 

1963. aastal just seal) all on sääraseid käike. Tegelikel mõrvaritel oli 

sealtkaudu kerge põgeneda. Arvatavasti pääses neisse tunnelitesse Dallase 

vabamüürlaste kunagisest loožist, mis asus just Dealey’ väljakul. Selle 

lähedal paikneb 1870. aastatest pärit vana punane veesülititega kohtuhoone. 

1950. aastate lõpus või 1960. alguses avastati Dallases maa-aluseid käike ja 

Lauren rääkis mehega, kes oli teismelisena töötanud osariigi teedeehitusel. 

Kiirtee rajamiseks süvendit kaevates sattusid nad iidsele tunnelile. Leiti 

mingeid rööpaid ja iseäralik rong, mille kütuses või energiaallikas ei jõutud 

selgusele. Nad läksid piki seda tunnelit kuni kunagi hobuseid välja üürinud 

talli alla, kus rajatis lõppes või oli sisse varisenud. Dallas oli prantslaste 

varem Arcadiaks (selle koodiga tähistavad illuminaadid Atlantist) nimetatud 

asupaik ja sealset eeslinna nimetatakse praegugi Arcadia Parkiks. 1999. 

aastal avastati Austini Kapitooliumi all allmaarajatisi, mida kavatseti 

ennistada. See ehitis oli George W. Bushi peakorter, enne kui ta 

presidendiks manipuleeriti. 

Alan Walton ütles, et Dulce’i turvaülem Thomas Castello olevat 

kirjeldanud, kuidas hallid, reptiloidid ja tiivulised liblikmehed ka Dulce’i ja 

Los Alamost hõlmava allmaasüsteemi alumistel tasanditel koos töötavad. 

Käsupüramiidi tipus asuvad tema arvates liblikmehed, reptiloidid ja hallid, 

kellele alluvad hübriidid ja inimesed. Castello ütles sedagi, et ühe reptiloidi 

sõnutsi olevat nende algkodu Maa pinnal, kust nad muistsel ajal puhkenud 

sõjas – jumalate sõjas – minema kihutati. Nad põgenesid maa alla, teistele 

tähtedele ja planeetidele ning koguni neljandasse ja viiendasse dimensiooni, 

nagu Castellole olevat selgitatud. See sobib Credo Mutwa ja palju röövitute 

jutuga, kes on rääkinud, mil viisil reptiloidid sellel planeedil arenesid ning 

kuidas teised Maa-välised grupid, eriti põhjarassid, nad alistasid. 

Ainult D-na tuntud naine väitis, et ta olevat näinud allmaarajatisi 

California kõrbes China Lake’i mereväerelvade keskuses, kus paikneb 

Põhja-Ameerika üks peamisi mõttekontrolli keskusi.
18

 See võtab enda all 

ilmatu suure ala, kus maapinnal on väga vähe näha. Olen nüüdseks selle 

baasi ümber kaks korda ringi sõitnud. Ühel pool kulgeb maantee mõnda 

aega piki piirdetara. China Lake’i alale pääseb väikesest Ridgecresti linnast 

ja just seal D kord elas. Ridgecrest on paljude China Lake’is 

programmeeritud mõttekontrolli orjade kodu ning selle läheduses tavatsesid 

massimõrvar Charles Manson ja tema “perekond” elada. Traumapõhise 

mõttekontrolli ohver D ütles, et sõjaväelased olevat ta tema vereliini tõttu 

välja valinud. Nad olid talle rääkinud, et enne keele väljakujunemist 

suhtlesid inimesed tänu ajus moodustunud hormoonile telepaatia teel. Talle 

olevat öeldud, et see hormoon ei avalda paljudele inimestele enam toimet, 

vaid mõjutab ainult teatud vereliine, sealhulgas temagi oma, mistõttu sooviti 
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tema võimeid kasutada. Aega tuhandeid aastaid tagasi, kui inimaju 

telepaatiafunktsioon geneetiliselt maha suruti, sümboliseerib peaaegu 

kindlasti enamikus antiikkultuurides tuntud pärimus, kuidas jumalad andsid 

inimestele eri keeled, et neid lahutada ning nende suhtlemist takistada. 

D ütles, et ta olevat viidud China Lake’i allmaaehitistesse, kus ta nägi 

geneetikalaborit ning vangistatud inimeste ja geneetiliselt kujundatud 

mutantide kinnipidamiskeskust. (Kas maa all kanalisatsioonitunnelites 

elutsevad ninja-kilpkonnad, kes sealt kurjaga võitlemas käivad, 

sümboliseerivad öeldut?) Reptiloidide sümbolismiga, millest suurem osa 

kujutab reptiloide väga positiivses valguses, on viimastel aastatel laste 

teadvust üsnagi jõuliselt pommitatud. D kirjeldas China Lake’is nähtud eri 

liiki, isesuguse kuju ja suurusega koletuid olendeid. D kinnitas, et talle 

olevat näidatud neid õudusi hoiatuseks, et ta teaks, mis juhtub temaga 

koostööst keeldumise korral, ning ta kurtis, et tema poeg olevat tapetud. Ta 

väitis, et üks reptiloid olevat teda China Lake’i all seksuaalselt ahistanud, 

teine aga hallil rinna lõhki lõiganud. D kinnitas kogetu varal, et hallid 

kardavad reptiloidide ülemvõimu ning teevad kõik, mida neilt nõutakse. D 

rääkis sedagi, et teisel korral olevat ta viidud China Lake’ist üsna lühikese 

sõidu kaugusel asuvasse ja päris sobivat nime Death Valley (Surmaorg) 

kandva paiga all peituvasse reptiloidide baasi. Seal olevat ta näinud 

reptiloidide pealikut, teistest palju pikemat olendit, kes kandis 

egiptusepärast kobramotiiviga peakatet. 

Tuntud UFO-uurija Timothy Good tsiteerib oma raamatus Unearthly 

Disclosure kaht kõrgel ametikohal olevat allikat, kes kinnitavad tulnukate 

maa-aluste baaside olemasolu. Üks neist oli Ühendriikide õhujõududest ja 

teine mereväest. Nende allikate usaldusväärsust tunnistas laevastikuadmiral 

lord Hill-Norton, Suurbritannia kaitsejõudude staabiülem ja NATO sõjalise 

komitee endine eesistuja. Goodi teatel olevat mainitud allikad esitanud 

tõendeid, et Ühendriikide relvajõud alluvad tuvastamata tulnukatele, kes on 

meie planeedil oma baasid rajanud.
19

 Goodile avaldati, et paljud säärased 

baasid peituvad vee all, ja see tõik sobib muistsete vee alt ilmuvate jumalate 

legendidega. Infoallikate andmeil eksisteerib sääraseid baase Austraalias, 

Vaikses ookeanis, endises Nõukogude Liidus, Ühendriikides ja Kariibi 

meres. Viimane usutavasti Puerto Ricos. USA õhujõududest pärit 

kontaktisik ütles Goodile: “Nemad [tulnukad] viibivad alaliselt siin. Nad 

soovivad seda planeeti.” Samuti kinnitas ta, et “nad mässavad 

laamtektoonikaga”, maakoore osadega, mille liikumine põhjustab 

maavärisemisi, ning et ookeanide soojenemine on seotud Maa-väliste 

olendite tegevusega.
20

 Igatahes pole tegemist globaalse soojenemisega, 

kindel see. Huvitaval kombel viitavad Goodi allikad, et tulnukad on seotud 

hübridiseerimiseksperimentidega eesmärgiga allutada kogu planeet oma 

rassile. Ent see algas juba ammu, väga ammu. 
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See on alati nõnda olnud 

Lugusid reptiloididest ja muudest mittehumanoidsetest rassidest, kes 

elavad tänapäeval baasideks, linnadeks või tunnelivõrgustikuks 

nimetatavates maa-alustes paikades, on ohtralt teada ka muistsetest 

pärimustest. India ning kogu Aasia ja Kaug-Ida nagad ehk maoinimesed 

olevat asunud kahes peamises allmaakeskuses Patalas ja Bhogavatis. Hindu 

legendi järgi käivat nad sealt võitlemas võimu pärast põhjarassi maa-aluste 

kuningriikide Agharta ja Shambalaga. Hindude meelest pääseb Patalasse 

Benareses oleva Sheshna kaevu kaudu, Bhogvati aga arvatakse asuvat 

Himaalajas. Samasuguseid maa-aluste kavernide ja tunnelisüsteemide 

lugusid on teada Tiibetist ja Hiinast. Sumeri savitahvlite Gilgameši lugudes 

räägitakse määratu suurtest allmaalinnadest. Gilgameš oli pooljumal, 

pooltaevane olend (reptiloidist hübriid), kes soovis endalegi jumalate 

surematust. Pärimused pajatavad KI-GAL-ist ehk “Suurest, mis on all”. 

Seda olevat valitsenud jumalanna Ereshkigal ja jumal Mergal. KI-GAL-is 

olid skorpionmeesteks nimetatud vägivaldsed valvurid, elluäratatud 

koolnud, vaimud ja surematud ning Galaturiks või Galaks nimetatud 

robotolendid, keda kasutati maapinnalt inimeste röövimiseks. Oli ka 

kotkapäiseid, sageli tiivulisi reptiloide. Pärimustes kirjeldatakse pazazu 

rassi, peninukkidest “inimesi”, kel olid reptiloidisoomused ja saba. Kõik see 

sarnaneb tähelepanuväärselt sellega, mis toimuvat tänapäevases Dulce’is. 

Hiina legendi järgi pääseb allilma Taishani Idamägedest, kus valvavad Meh 

Sheniks kutsutud loomanäo või -maskiga raevukad deemonid. See oli Hiina 

“põrgu” ning räägiti, et põrguisand tegutsevat käsikäes maapinnal asuvate 

draakonkuningatega. Jaapani “põrgu” ehk allmaavõrgustik oli samasugune 

ning mittehumanoididest olendite seas olid ka kappad, ajuti vees elutsevad 

reptiloid-humanoidid, ning muudki kujumuutjad, kes pesitsesid mägedes, 

maa all või merepõhjas. Norra viikingite pärimuste hiidmadu Nidhoggr ehk 

Jormungand elas maa all ning sarnanes egiptuse müütide hiidmao 

Apophisega. Skandinaavlastel ja germaanlastel oli oma huldre ehk varjatud 

rahvas, keda ka haldjatena tunti. Üks vereliini koodidest seostubki 

haldjatega ning säärased folklooris tuntud olendid nagu trollid, paharetid, 

metshaldjad, troglodüüdid, nefilimid, härjapõlvlased ja Iirimaa “väike 

rahvas” on kõik needsamad allmaaolendid, keda tänapäevastes lugudes 

tulnukate baaside asukateks nimetatakse.
21

 

Ühtaegu vihjavad kõik nende lood inimestega ristumisele, 

päevavalguse pelgamisele ja muulegi, millest oleme juba kuulnud. 

Mainitakse isegi “haldjate” röövitud inimeste ajalünkade kogemustele ning 

sageli räägitakse, kuidas maa-alune rahvas tapab ja vigastab loomi ning 

võtab neilt verd. Michael Mott on kogunud allmaa-asukate kohta käivate 
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müütide ja pärimuste mahuka kollektsiooni. Tema raamat Caverns, 

Cauldrons, And Concealed Creatures on saadaval minu veebisaidi kaudu. 

Ta kirjutab, et Inglismaal, Šotimaal, Walesis ja Iirimaal teatakse otsatul 

hulgal maa-aluste vägagi sarnaseid pärimusi, millel näib olevat üks ja sama 

päritolu. Mulle tundub, et Šotimaa, Iirimaa ja Briti saared üldiselt on 

illuminaatide vereliinide peakeskus just seetõttu, et selles regioonis asub 

rohkesti allilma sissepääse. Ka maailma muudes paikades, näiteks 

Prantsusmaal, Saksamaal ja Kaukaasia mägedes on samuti. Mis tegelikult 

peitub Windsorite Balmorali lossi või kuninganna ema Šotimaal, 

illuminaatide vereliinide tähtsaimas paigas, asuva Glamise lossi all? 

Huvitav märkida, et Glamises peitub legendaarne salaruum. Seda paika 

külastanud külalise, kirjanik Sir Walter Scotti, ja teistegi järgi valitsevat 

perekonnas seadus või tava, et saladust tohib teada ainult kolm inimest 

korraga. Nood andvat “kohutava vande”, et ei reeda seda saladust. Veel üks 

külaline, lord Halifax, mainis, et 1875. aastal olevat selle lossi töömees 

sisenenud uksest, kust pääse mingisse pikka käiku. Mees hakkas seal ringi 

vaatama, kuid märkas siis midagi niisugust, mis peletas ta hirmuga 

põgenema. Kui Strathmore’i kolmeteistkümnendale krahvile räägiti, mida 

töömees oli näinud, siis andis ta tollele raha, sundis vägisi maalt lahkuma ja 

võttis sõna, et nähtu jääb igavesti saladusse. Lord Halifax ütles, et pärast 

seda juhtumit muutus krahv hoopis teistsuguseks inimeseks, kes oli vaikiv 

ja tujukas, nägu ängis ja hirmunud. 

Norra/germaani haldjad, mäevaimud, pöialpoisid, ahjualused, trollid, 

härjapõlvlased, mardused, paharetid ja nii edasi on kas inimeste vastu 

pahatahtlikud või suhtuvad neisse ükskõikselt. Nad elavad peaaegu 

eranditult maa all. Mäed, künkad, varemed, iidsed kindlused, kuristikud, 

järsakud ja muistsed linnad olevat nende paleede katused. Tänapäevad 

sasquatchid (suurjalad) ja jetid (ilged lumeinimesed) näivad olevat 

noodsamad kunagised allmaaolendid, kes on maapinnale ilmunud. Euroopa 

folklooris mainitakse sageli, et haldjarahvad sisenevat oma maa-alustesse 

kodudesse järvede kaudu, nagu seda teevad ka Aasia maoinimesed nagad. 

Michael Mott jätkas: 

 

Kahtlemata on norra varjurahvas ja india nagad omavahel 
seotud, sest mõlemad pelgavad päikesevalgust ja soovivad 
sageli ristata oma vereliine inimestega ning ristavad koguni 
oma loomi, veiseid, hobuseid, koeri ja nii edasi kõige 
sobivamate maapealsete liikidega. Inimlast ja tolle geneetilist 
pärandit ihaldav kääbus Rumplestiltskin on kõigest üks 
selleteemalise folkloori näide. Haldjad tundsid lakkamatult 
huvi, mismoodi inimesed armuvad, abielluvad, sünnivad ning 
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surevad, vilja kasvatavad, loomi peavad ja nii edasi – kuid 
seda ainult oma iseka huvi tõttu. Geneetiline ja bioloogiline 
mitmekesisus paistis neid eriliselt köitvat ning nad omandasid 
kariloomade, viljade ja inimeste geene kas varguse või 
ristamisega alati, kui nad seda vajalikuks pidasid. Haldjaid 
kirjeldatakse ikka ja jälle kui väga heledapäiseid ning heleda 
nahaga olendeid.

22
 

 

Motti euroopa folkloorist lähtuv kirjeldus võiks otseteed pärineda mõne 

tänapäeva röövitu või allmaabaaside uurija suust. Praeguste UFO-legendide 

niinimetatud hallid näivad olevat samasugused nagu galaturid või 

ushabtiud, kes käisid Sumeri ja egiptuse müütides maa alt inimesi röövimas, 

või siis Šotimaast põhjas paiknevate Shetlandi saarte folkloori väike rahvas, 

kes hallide naabrite või hallidena inimesi minema viis. Mõlemas Ameerikas 

teatakse legende ja pärimusi samasugusest allmaarahvast, humanoididest, 

reptiloididest, reptiloid-humanoididest ning mitmesugustest monstrumitest 

ja deemonitest. Nende kirjeldused sobivad kogu maailma iidsetes 

kultuurides kirjeldatuga. Paljud Ameerika põlishõimud, näiteks hopid, 

olevat elanud nende maa-alustes koobaslinnades ning alles hiljem pinnale 

asunud. Maajade eeposes “Popol Vuh” sisenevad kaks pooltaevast venda 

(hübriidi) Hunapuh ja Xbalanque kohutavasse Xibalba allilma, et võidelda 

krokodillipäise monstrumiga, alistavad ta ja lõpetavad tänu oma võidule 

inimeste ohverdamise, mis on tänini reptiloidide iseloomulik toiming. Neist 

allilmadest pärinebki maa-aluse põrgu kujutelm. Luuletaja Dante (1265–

1321) oli templirüütlite pühendatu. Oma kuulsas “Jumalikus komöödias” 

viiakse ta ringkäigule mööda allilma. Tema järgi koosnevat see kümnest 

ringist, kus sarvilised deemonid ja reptiloidid ning linnusarnased hiiglastest 

julmurid “patuseid” vangis hoiavad ja piinavad. See põrgu paistab olevat 

samasugune nagu kõikides muudes allilma ja koopakogukondade 

kirjeldustes ning seal toimuv samuti. Mainitakse koguni, nagu oleksid nad 

seal vangis, oodates viimse kohtupäeva saabumist. 

Iirimaal ja Mani saarel, mis mõlemad on illuminaatide vereliini 

peamised elu- ja tegevuspaigad, tugineb suur osa sealsest kultuurist haldjate 

ja maa all elava väikese rahva legendidele. Iiri pärimused pajatavad 

muistsetes keldi müütides mainitud mileeslaste seksuaalsuhetest tuatha de 

danaanide, Iiri allmaajumalatega, kes olevat maa sisemusse põgenenud ja 

sinna jäänudki. Iirimaalt maod minema kihutanud püha Patrick olevat 

näinud üht neist maa-alustest, haldjanaist, Cruachani koopast väljuvat. Kui 

püha Patrick kelleltki mileeslaselt tema järele päris, vastas too: “See naine 

on tuatha de danaanide hulgast, kes kunagi ei närbu… aga mina olen üks 

milidest [inimsoost iirlane], surelik, kelle elu kunagi kustub.” Tavaline 
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surelikkuse ja surematuse muinasjutt. Michael Motti järgi olevat Daniel 

Bradley ja teised Dublini Trinity kolledži geneetikud avastanud, et Euroopa 

vanim ehtsa rassi vereliin eksisteerivat senini Iirimaa kauges lääneosas. See, 

nagu ma raamatus The Biggest Secret kirjeldan, on ühtaegu viimane bastion, 

kus püsib muistne iiri keel – gaeli keel –, mis sarnaneb hämmastavalt põhja-

aafrika keeltega, ka liibüa keelega. Bradley teatas märtsis 2000 Reutersi 

uudisteagentuurile, et iirlased põlvnevad ülejäänud eurooplastest erinevast 

rassist. Ta ütles: “Iirimaa muistset geneetilist geograafiat uurides veendute, 

et selle lääneosas esineb peaaegu eranditult üks kindlat tüüpi Y-

kromosoom.” Tehti kindlaks, et 98 protsendil Lääne-Iirimaal elavatest gaeli 

nimega meestest on just see kromosoom. Neile, kes ikka veel kahtlevad, kas 

haldjalegendid ja tänapäevased maaväliste olendite kirjeldused käivad 

samade olendite kohta, koostas Michael Mott maailma folklooris kirjeldatud 

maa-aluse rahva ühisjoonte üldkirjelduse: 

 

Enamasti on nad reptiloidid, reptiloid-humanoidid ja haldjad või 
põhjarassist pärit; nad on vägeva vaimujõuga telepaadid, nad 
suudavad kuju muuta ja illusioone luua, nad tahavad 
inimestega ristuda ning vajavad inimeste verd, liha ja 
paljunemisvahendeid, neil on arenenud tehnoloogia, nad 
teavad surematuse saladust, nad oskavad kas ise või oma 
tehnoloogia varal lennata; enamasti on neil inimeste suhtes 
pahatahtlikud kavatsused, nad ei saa pikka aega otseses 
päikesevalguses elada, nad on maapealsest ilmast minema 
kihutatud või peituvad inimeste ja Päikese eest Maa 
sisemuses, nad püüavad oma aardeid, teadmisi ja tõelist 
olemust varjata, nad manipuleerivad vargsi maapealses ilmas 
toimuvaga, nad rakendavad maapealsed inimesed 
preesterkonna, kultuste ja salaühingute kaudu oma 
teenistusse, nad lehkavad vastikult nagu põrgutuli ja väävel. 

 

Need kirjeldused on lausa uskumatu järjekindlusega püsinud tuhandeid 

aastaid. Mott kirjutas: 

 

Kogu folkloori läbib reptiloididest allilmaasukate aspekt. 
Paljudes kultuurides räägitakse ikka ja jälle madumehest või 
madunaisest, kes saab ennast inimeseks või humanoidiks 
muuta ning kes põlvneb alati (seda muidugi) oma soo 
kuninglikust verest (juhuslikule külgelöömisele väga 
iseloomulik väide). Sageli lubab see madu või madumees 
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abielluda või on valmis alles sündimata inimlapsega kihluma, 
mis taas osutab maa-aluste huvile arendada oma geneetilist 
mitmekesisust. 

 
Öeldu üks variant on ilmselt enamikule tuntud konnprintsi 
muinasjutud. Konn osutub nägusaks printsiks, kuid nagu 
jaapani võrgutav draakon, nii on temagi endale roomaja või 
amfiibi kuju võtnud. Täielik seos allilmaga, sest sageli elutseb 
see konn sügavas kaevus, kust naispeategelane ta leiab või 
päästab. Võimalik seos ilmneb ka skandinaavia uskumuses, et 
mõned kääbused muutuvad päikesekiirte toimel 
kärnkonnadeks, umbes samuti, nagu Mimoto armukesest sai 
samas olukorras draakon. Sloveeniaski on oma haldjate ja 
väikese rahva muinasjutud, kuid neis esineb tihti 
maokuninganna, suur valge koopas elutsev olend, kes on 
osaliselt naise, osaliselt madu. Tõsimeelsete hindude ja 
mõnede budistide uskumuse kohaselt elutseb India, Nepali ja 
Tiibeti all praegugi maoinimesi nagasid.

23
 

Ilmset eitades 

Kui loete ja kuulete reptiloidide muistse ja praeguse koletu tegevuskava 

ohvrite ja tunnistajate kohutavatest kogemustest, siis on raske mõista, 

kuidas nii paljud “uurijad” ja New Age’i liikmed ikka veel usuvad, et 

maaväliste olendite kohalolek teeb inimkonnale head ja osutab positiivsetele 

muutustele. Tõsi küll, kõik tulnukad või interdimensionaalsed olendid ei ole 

pahatahtlikud, kuid see ei tähenda, nagu peaksime eirama tõsiasja, et mõned 

neist soovivad halba. Mind on rünnanud “uurijad”, keda paistab pigem 

häirivat, kuidas minu töö mõjutab reptiloidide kuvandit, mitte aga õudused, 

milles on vaevelnud röövitud, mõttekontrolli ohvrid ning üldiselt kogu 

maailma inimesed. Dr David Jacobs arutleb oma raamatus The Threat samal 

teemal. Tema nimetab sääraseid inimesi “positiivseteks”. 

 

Sageli koonduvad New Age’i positiivsed lausa 

kultuserühmitistesse, et kaitsta ennast mahategijate ees, nagu 
seda on uurijad ja röövitud, kes röövimise fenomenist teisiti 
arvavad. Positiivsed süvendavad üksteise tundeid ning 
isoleerivad ennast nende elus valitseva hirmu eest; nad 
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vihastavad, kui röövimise “vähem valgustatud” uurijad nende 
tõlgenduses kahtlevad.24 

 

Mõned uurijad Las Vegases ja mujal Ühendriikides, samuti Inglismaal, 

võtsidki otsekohe aru pähe. Dr Jacobs nimetas ka mõningaid maaväliste 

uuringute tähti nagu John Hunter Grayd, dr Leo Sprinkle’i, dr Richard 

Boylani, Joseph Nymanit ja Harvardi professorit dr John Macki nende 

hulgas, kes soovivad röövitute tunnistuses positiivset pööret näha. 

 

Nii Boylan kui ka Mack pisendavad tavapäraste 
röövimisprotseduuride tähtsust. Boylan usub, et 
günekoloogilisi ja uroloogilisi protseduure sooritatakse ainult 
väga vähestel röövitutel ning ta keskendub harva nendele. Ja 
ehkki Mack on füüsilistest, vaimsetest ja reproduktsiooniga 
seotud protseduuridest põhjalikult andmeid kogunud, vihjab ta 
neile ainult möödaminnes, rõhutades hoopis seda, mida ta 
vaimselt ülendavateks elementideks peab. Heatahtlik pööre, 
millega positiivsed (nii röövitud kui ka uurijad) 
röövimisfenomenile osutavad, on jahmatav, arvestades seda, 
mismoodi enamik inimesi röövimisi kirjeldab: nad võetakse 
vägivaldselt kinni, allutatakse piinarikastele füüsilistele 
protseduuridele (mis mõnikord jätavad kehale igaveseks 
arme), nad peavad taluma alandavaid ja solvavaid 
seksuaaltoiminguid, kaasa arvatud soovimatu suguühe, ning 
elama hirmus ja ärevuses, teadmata, millal neid taas 
röövitakse.

25
 

 

Röövitu ja reptiloidide sidemete uurija James Hartley suhtub palju 

järsemalt marionettidesse, nagu ta nimetab isikuid, kes kas keelduvad 

reptiloidide tegevuskava pahatahtlikku olemust nägemast või püüavad seda 

aktiivselt positiivses valguses näidata. Ta näeb põhjust, miks nii paljud 

röövitud kogu säärast soga kindlalt usuvad, selles, et neisse on 

programmeeritud päästikmehhanismid, mis aitavad kogetus peituvast tõest 

mööda vaadata. Hartley kinnitab, et ta olevat korduvalt näinud, kuidas 

röövitu otsekohe uinub, kui lektor hakkab hirmule tuginevatest uuringutest 

rääkima. Kui aga see mees või naine osaleb loengul, kus mõni selgitaja või 

valgustaja pajatab tulnukatest positiivselt, siis on kuulaja ergas ja 

tähelepanelik ning püsib loengu lõpuni ärkvel. “Uinumine on lihtsalt üks 

päästikreaktsioon,” kinnitas ta. Teine on tüdimus sel teemal rääkivast 

lektorist või röövitust ning vastumeelsus võib väljenduda ka vihana. Samuti 
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võib teda vallata vastupandamatu soov tõusta ja välja minna, tõusta ja süüa, 

tõusta ja sigaretti suitsetada; aga tal võib tekkida ka iiveldus või peavalu ja 

nii edasi. Uurija ja lektori dr Richard Boylani meetodeid taunivas artiklis 

jätkab Hartley nõnda: 

 

Boylan…[esitab]… naeruväärse arvamuse, nagu oleks 
naisröövitu kannatanud ainult hingelise ahistamise tõttu, 
suutmata vaimselt mõista talle osaks langenud kohutavate ja 
soovimatute eksperimentide “heasoovlikku” iseloomu… Oleme 
töötanud otsatu hulga naistega, kellele “heatahtlikud 
tulnukatest” doktorid tekitasid soovimatutel koduvisiitidel 
valusaid verevalumeid, mis mõnikord püsisid päevi. Arukas 
inimene peaks hoopis küsima, kas ohtrat ja valusat verejooksu 

saab kuidagi “vaimse” evolutsiooniga seostada. New Age’i 

plämisejad kinnitavad, nagu poleks olemas kurjust ega 
deemoneid, mis muudab [nad] kogu maailma nõidade, 
sortside ja satanistide lõputute naljade märklauaks, sest 
nende võim pärineb just deemonlikelt olenditelt. 

 
Militariste ja globaalseid tööstureid lakkamatult manavad 

reptiloidide propagandistid kujundavad röövitutes usku, et kõik 

inimeste institutsioonid on halvad ning et ainus lootus on 
jõuda… teadvuse, evolutsiooni, võnkesageduse ja kes teab 
veel mille järgmisele tasandile, see tähendab, vaadata 
taevasse samade süngete jumalate poole, kes on nende 
praeguses vaimses orjastamises süüdi, rääkimata juba sellest, 
et nood militaristid ja globalistid kuuluvad samadesse 
vennaskondadesse, kes jumaldavad patriarhaalseid 
maojumalaid ning on paljudel juhtudel ise reptiloidolendite 
võõrustajad. Need peremehed ja kaasrändurid tegutsevad 
Maal viienda kolonnina, kes peavad mustade reptiloidjumalate 
naasmiseks lava korda seadma. 

 
Niinimetatud UFO-uurijate kogukond kubiseb säärastest 
marionettidest. Isegi mina pean paratamatult naerma selles 
peituva iroonia üle: reptiloidolendite võõrustajad asutavad 
röövitute tugigruppe, esinevad niinimetatud UFO-
konverentsidel loengutega ja räägivad Art Belli [USA tähtsaim 

mõistatuslike sündmuste raadioshow] saadetes. Seda kõike 

seetõttu, et inimrassi geneetilise ja hingemaatriksiga on juba 
pikka aega manipuleeritud.26 
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Tal on täiesti õigus ning inimrass peaks kiiresti ärkama ja suureks 

saama. Lood, mida ma olen selles peatükis kirjeldanud, on kõigest väike osa 

reptiloidipärimusi ja isiklikke üleelamusi kirjeldavatest tunnistustest. Kui 

soovite rohkem teada saada, siis otsige minu veebisaidi osast Reptilian 

Archive, lugege raamatut The Biggest Secret või vaadake Bridge of Love 

videofilme Arizona Wilderist Revelations Of A Mother Goddess ning Credo 

Mutwa The Reptilian Agenda esimest ja teist osa. Neid tänapäeva ülevaateid 

iidsest maailmast pärit legendidega võrreldes avaneb teile 

informatsioonikogum, mille üksnes kõige aheldatumad mõistused pikemalt 

uurimata kõrvale tõrjuvad. Ent inimeste mõjutamise taset arvestades 

käituvad palju praegu just nõnda. Eriti ajakirjandus. 
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Miski pole see, mis ta on. 

Sest kõik oleks see, mis ta tegelikult pole. 
Ja vastupidi - mis ta on, see ta poleks.  

Ja mis ta ei saaks olla - see ta just oleks. 
Saad aru? 

Lewis Carroll „Alice imedemaal“ 

No nii, mis siin siis toimub? Kui inimesed just ei soovi oma mõistust 

kinni tsementeerida, peaks olema selge, et planeedil Maa toimub midagi 

väga kummalist ja see on väldanud juba mitu aastatuhandet.  

Küsimusi on tohutult palju ja mida rohkem sa tead, seda rohkem on 

veel avastada. Aga meie reisi praeguses staadiumis võib väita, et inimkonna 

iidse ja kaasaegse kontrollimise ja manipuleerimise vahel on mingi reptiilne 

seos. Mitte kõigi olemasolevate reptiilide, vaid ainult mõnedega nendest. 

Kuid siis tuleb küsida ka teadvuse kohta, mis kehastub reptiilides, kuna 

lõpuks võtab käitumist ja tegevust määrava otsuse vastu siiski teadvus. 

Sellel tasandil on reptiilid ainult väline kest, mida teadvus asustab. Seega, 

kõneldes, et reptiilid maailma manipuleerivad on see ainult üks tasand. On 

olemas teadvus, mis asustab reptiilide mõningaid vorme, kuna nende 

geneetika sobib selle teadvuse olemisvormile kõige paremini. Teiste 

sõnadega – see toimib pigem läbi elementaarsete ellujäämisinstinktide kui 

tunnete ja emotsioonide. See seisund peegeldab reptiilide geneetika 

animalistlikku taset ja seega ühilduvad teadvus ja geneetika. Ja läbi 

reptiilide kehade manipuleerib ja hõivab see teadvus inimkonda. Oleme 

tagasi Vene matrjoškade juures, kust igast nukust tuleb välja järjest uus. 

Selle maailma manipulatsioonide tase ulatub neljandast rumaluse tasandist 

kaugemale, vähemalt viiendale. Kes või mis siis reptiile juhib? 
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Teadvus võtab vastavalt oma olemise seisundile vastu otsuse, millisesse 

vormi ja millisesse suguvõssa oma lõputul kogemuste läbi arenemise 

teekonnal asuda. Nagu kõige ja kõigi puhul, on ka meie praegusele 

olelusvormile kõige ligitõmbavam selline füüsiline vorm ja kogemused, mis 

ühilduvad meie päritoluga nii vaimselt, emotsionaalselt kui hingeliselt. 

Teadvuse ja organismi DNA esitatava sageduse vahel on vibreeriv 

sünkroonsus – võime nimetada seda magnetismiks. Reptiilide põhiolemus, 

mida nende geneetika väljendab, hõlmab lõputut vajadust kontrollida, 

emotsioonituid, “külmaverelisi” hoiakuid, painajalikku tõmmet rituaalse 

käitumise poole jne. Reptiilide DNA tõmbab kahtlemata ligi sarnaste 

tegelikkuste ja soovide teadvust.  See teadvus iseenesest ei ole “reptiilne”, 

vaid võtab lihtsalt väliselt reptiili kuju. Teadvus on puhas energia, see on 

lõputu terviku aspekt, lõputu “Mina”. Kuid madalamatel tasanditel omandab 

see ka reptiilide geneetilise vormi, kui DNA sobib selle enese vibreeriva 

olemisvormiga. Nendest nähtavuse ja taju piiridest kaugemale arenedes 

hakkab see kehastuma ka teistes vormides või ei vajagi enam madalamaid 

tasandeid. Mõned Illuminaatide suguvõsa esindajad, kes sellele plaanile 

seestpoolt vastu töötavad, on mulle neist teemadest rääkinud. Üks 

“kuningliku” Plantageneti (seotud de Veres’ide ja Anjou ning Lorraini 

Kodadega) suguvõsa liikmeid rääkis mulle: 

“Me kõik oleme alguses energia väikseimad osakesed – 
lihtsalt sädemed – ja juba enne teadvuse tekkimist otsime 
võimalust  ühineda teiste sädemetega, nagu ööliblikas 
püüdleb valguse poole. Hetkel, kui mõistame, et oleme 
eraldiseisvad, saame teadvuse ja otsime jätkuvalt võimalust 
teiste teadvustega ühinemiseks. Selleks ajaks oleme juba nii-
öelda valguskerad – see on meie kõige tõelisem teadlik 
olemus. Täpselt nagu Darwini evolutsiooniteoorias, areneme 
me millekski enamaks, kui lihtsalt valguspall. Kuid see ei toimu 
miljonite aastate, vaid pigem ühe selgushetke, teadvuse 
välgatuse jooksul. Selle muundava arengu liikumapanevaks 
jõuks on reinkarnatsioon. 
“Seega need, keda inimesed reptiilideks nimetavad jõudsid 
arengus reptiilide tasemele ja peatusid. Mõned jätkasid 
arenemist [ ja arenevad ikka edasi]. Need, kes reptiili kuju 
võtsid tegid seda seetõttu, et uskusid oma võimalused piiratud 
olevat – nad lõid oma isikliku reaalsuse. Kuid asi pole mitte 
selles, et nad ei tea. Nad lihtsalt naudivad oma enesega 
rahulolevat ja enesekeskset eksistentsi. Seepärast mulle ei 
meeldigi termin reptiil, kuna see viitab, nagu oleksid nad meist 
teistest (valguskeradest) erinevad ja see oleks nagu NENDE 
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reaalsus. Seega eelistan terminit, mis peegeldab nende 
teadvuse tasandit ja see oleks dino-aju.”

1
 

Need punktid on kosmilise mängu ja reptiilide rolli mõistmiseks niiiii 

tähtsad. See konkreetne reptiilide geneetiline suund, kellele mina oma 

raamatus põhitähelepanu pööran esindab teadvuse arengu madalamat 

tasandit. Sellel tasandil valitseb hirm ja pole võimsamat hirmu väljendust, 

kui vajadus teisi kontrollida ja dikteerida nende käitumist sinu suhtes. See 

reptiilide liik esindab ka teadvuse tungi  oma füüsiliste vajaduste 

rahuldamisele kõige muu, kaasa arvatud vaimse arengu ja valgustatuse 

arvelt. Selles seisundis teadvust tõmbab reptiilide ja geneetika poole, mida 

esindab Illuminaatide suguvõsa. Kui selline teadvus oma evolutsioonilise 

arengu traditsioonidesse takerdub ega murra oma mõtte- ja käitumismallide 

tsüklit, on see määratud sündima ikka ja jälle samasse suguvõssa, kuna 

sarnane tõmbab sarnast. See ongi sündinud. Samal põhjusel on ülim teadvus 

ka aastatuhandeid ühtedesse ja samadesse suguvõsadesse uuesti sündinud, 

püüdes DNAd uuendada ja kõrgemale vibratsioonilisele tasandile 

resoneerida. Meie hoiakud ja vaimne areng muudavad meie DNAd iga 

tunde ja mõttega, olgu see positiivne või negatiivne. See võibki olla Piibli 

väite: vanemate patud nuheldakse lastele, - tegelik tähendus. Printsess 

Diana, kes sündis uuesti hübriid-reptiili suguvõssa (kuigi tema puhul enam 

põhjamaisesse) oli üks neist hingedest, kes tuli lõhkuma neid vanglamüüre 

Illuminaatide DNAs. Samas esineb ka Illuminaatide perekondi, kes on 

liikunud Illuminaatide geneetilise koodi baasseisundist kaugemale  ja kelle 

reptiilne DNA on arenenud teadmiste ja mõistmise kõrgemale tasandile 

ning kelle esinemissagedus on samuti suurem. Oluline on, et neil on 

kujunenud välja niinimetatud “soojavereline” olemus ning võime armastust 

tunda ja väljendada. Seega tõmbab seda DNA sagedust peegeldavat 

teadvust nende perekondade poole. Need on “head” maduinimesed, kellest 

räägitakse iidsetes tekstides – tänapäeval on neid palju liikvel ning nad 

püüavad inimkonda – ja Illuminaatidest reptiile – oma vaimsest, 

emotsionaalsest ja hingelisest vanglast välja aidata. Palun pidage seda 

meeles, kui ma hakkan rääkima Illuminaatide ja satanistide reptiilsest 

seosest. 

Deemonite toit 

Üks põhjus, miks inimestel on enda ümber toimuva hiiglaslikkust nii 

raske haarata seisneb selles, et neile tundub äärmiselt keeruline tõsta oma 
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kujutlusvõime kõrgemale tehnoloogiast ja võimalustest, mida nad enese 

ümber näevad.  See on “see-pole-võimalik-sest-ma-pole-seda näinud” 

mentaliteet. Üheks näiteks on kuju muutmine. mida ma mõistan tõelisuse 

tingitud versiooni kaudu. Loomulikult kõlab fantastiliselt, kuid väga paljud 

inimesed on seda kogenud tuhandete aastate jooksul kuni tänapäevani välja, 

nii et seda eitada oleks naeruväärt.  Enamiku inimeste jaoks on 

dimensioonidevaheline liikumine lihtsalt mingi ulmeline sõnamulin, kuid 

just Loodu dimensioonidevahelises olemuses peitub vastus väga paljudele 

küsimustele. Ma ei unusta hetkekski füüsiliste reptiilide ja hallide väiteid, 

kes elavad planeedil maa all ja tunnelitevõrgus. Iidsete ja kaasaegsete 

lugude plahvatustest ning liitepunktist maapinnal eleva inimkonnaga saab 

selgeks, et see on meie loo üheks oluliseks aspektiks. Pigem hoiab saladuste 

lahendamise võtit siiski miski dimensioonidevaheline, kui puhtalt maaväline 

või - sisene. Minu seisukoht on, et reptiilide hübriidperekonnad on loodud 

neljanda ja võib-olla ka viienda dimensiooni reptiilide ja muude 

olemusvormide hõivamiseks, seega valitsevad nemad Illuminaate. 

Tõepoolest, püramiidi tipus on Illuminaadid. Ühiskonna salajased ja 

saatanlikud rituaalid on kavandatud looma vahendeid, mille abil need 

enamasti madalama neljanda dimensiooni olemusvormid suudavad 

omastada keha ja seega ilmuda otse “füüsilisel” kujul. Ohverduste ajal 

tarbivad füüsilised reptiilid ja hübriidid füüsilise keha organeid, eriti südant 

ja joovad ohvri verd. Samal ajal imavad madalama neljanda dimensiooni 

“deemonid” ehk psüühilised vampiirid endasse nende õuduste poolt 

genereeritavat väga negatiivset energiat. Negatiivsete emotsioonide, näiteks 

hirmu ja õuduse vibratsioonid kajavad vastu kogu madalama neljanda 

dimensiooni ulatuses, genereerides seeläbi energiat neljanda dimensiooni 

reptiilidele ja deemonilikele olemusvormidele. Energia = loovjõud, nii 

negatiivne kui positiivne. Nad toidavad meie emotsioone ja manipuleerivad 

maailmas toimuvate sündmuste ja meie eludega, et soovitavaid 

emotsionaalseid reaktsioone esile kutsuda. Vana-Hiina filosoofid väitsid, et 

inimesed on “Kuu toit” kuna maaväline jõud, mis vajas iseenese 

taastamiseks energiat, tõmbas neist energia välja ja imes endasse. Teadlane 

Alan Walton väljendab seda järgnevalt:  

“… “madude rass” lihtsalt jätkab seda, mida nad sellel 
planeedil “inimloomadega” alati on teinud, mis tähendab meie 
kui emotsionaalsete, psüühiliste ja bioplasmiliste vampiiride 
toitmist ja tööd meie vaimse elu ning seega individuaalsuse 
hävitamise suunas, kuni me kohaneme psioonilise sisenduse 
läbi nende taruga täpselt nagu nad on teinud paljude teiste 
inimolenditega väljaspool seda maailma, paljudega 
põrandaalustes sõjalis-tööstuslikes võrgustikes ja paljude 
viimastel aastatel “röövitutega”. Ja lisaks psüühilisele 
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assimileerumisele toimub ka üleloomulik omastamine 
(repoltergeistidest parasiitide poolt) ning geneetiline 
assimilatsioon…” 
“Mis juhtub kui need “wer-drac’id”, “repti-poltergeistid”, 
“deemon-tulnukad” või kuidas iganes soovite neid madu-nõidu 
nimetada muutuksid aja jooksul molekulaarkuju vahetamise 
meistriteks, kui olendisse sisenenud “poltergeist” või 
“astraalparasiit” reptiilist “vastuvõtja” tõepoolest endasse 
imaks, ära tarvitaks, alla kugistaks või assimileeriks? Mis 
saaks, kui nad ülalnimetatule lisaks suudaksid projitseerida 
enda ümber mingisuguse hüpnootilise või laseri taolise 
holograafilise välja, suutmaks inimestega seguneda, ilma, et 
avastataks, kes nad tegelikult on?”

2
  

 

Täpselt seda nad ongi teinud. Poliitilise, finantsalase, meedia ja sõjalise 

võimu positsioonidel on nii palju reptiilidest “Vastuvõtjaid” (omastatud 

inimesi). Nad võivad inimlikud välja näha, kuid oma välimuse taga nad 

seda ei ole. Illuminaadid on oma suguvõsades nii kinni sellepärast, et 

hübriidgeneetika võimaldab madalama neljanda dimensiooni 

olelusvormidel vibratsioonide ühilduvuse tõttu nende kehasid kergemini 

omastada.  See tähendab, et kui need perekonnad on võimul, on tegelikult 

võimul need olemisvormid. Sel moel saavad nad oma dimensioonist  

füüsilist maailma kontrollida, samal ajal kui inimkond arvab, et neid 

valitsevad inimesed.  Ameerika Ühendriike ei valitse mitte Bill Clinton, 

George W. Bush ega ükski teine “president”. Ameeriklasi valitseb reptiilne 

olemusvorm, mis on omastanud Bill Clintoni või George W.Bushi keha.  

John Carpenteri film They Live ütleb selle kohta kõik. Sellepärast ütlevadki 

Cathy O’Brian’ile kaks tema mõistuse kontrollijat, Bill ja Bob Bennett, et 

nad “on selles dimensioonis tulnukad – kaks olendit teiselt tasandil.” 

Tuletage meelde, kui Cathy nägi inimesi muundumas füüsilistest 

inimolenditest “sisaliku taolisteks tulnukateks”, ütles Bill Bennett: “Tere 

tulemast allmaailma teisele tasandile. See on lihtsalt esimese, tulnukate 

dimensiooni peegeldus. Meie oleme dimensioonidevaheliselt tasandilt, mis 

haarab ja hõlmab kõiki dimensioone… Ma viisin su läbi oma 

dimensioonide, et sinu mõistusesse tugevamini kinnituda, kui Maa tasand 

seda lubab.”
3
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Satanism on maokultus 

Illuminaadid, satanism ja iidsete tekstide maokultus on üks ja sama 

organisatsioon. Kõige tähtsam hierarhia Illuminaatide sees ei ole mitte 

poliitikas, panganduses ega muus sarnases.  Positsiooni määrab sinu 

suguvõsa “puhtus” ja tasand, millel sa asud satanismiks nimetatavas 

globaalses võrgustikus. Teiste sõnadega määrab selle “deemonite” võim, 

mis saatanliku rituaali käigus on sinu kehasse sisenenud. Sel moel 

peegeldub Illuminaatide “inimlikus” hierarhias teiste dimensioonide 

hierarhia. Deemonid võitlevad pidevalt üksteisega võimu pärast ja 

Illuminaadid kogevad seda oma sisetülides. Aastate jooksul nende reptiilide 

suguvõsade vahel peetud sõjad on tegelikult deemonlike olemisvormide 

sõjad õiguse eest olla maapeal kõige tähtsamaks meheks või juhtivaks 

deemoniks. Sealt pärineb ka antiikaja “jumalate” rivaalitsemine. Kümne 

teadusuuringute aasta jooksul olen kohtunud paljude endiste satanistide ja 

satanismi ohvritega ja võtan lühidalt kokku teemad, mida mulle kogu 

maailmas ikka ja jälle on korrutatud. Satanistide võrk on hiiglasuur ja kui 

sul on piisavalt suur sõprade ja tuttavate ring, siis tunned kindlasti mõnda 

satanisti. Nende võrk on lihtsalt nii laialt levinud. Satanistid on ka väga 

hästi organiseeritud ja loomulikult äärmiselt halastamatud. Nad kasutavad 

ainult organisatsiooni liikmetele teadaolevaid koodnimetusi ja arvestades 

nende arvukust on neil olemas kõik vajalikud inimesed, et tegutseda 

varjatult ja peita mistahes ebaõnnestumisi. Seega on nad väga tugevalt 

esindatud meditsiinis, politseis, kohtuvõimudes, koroneri ametkondades, 

poliitikas, valitsuse administratsioonis jne. Varjatud konflikt satanismiga on 

hiiglaslik, kuna  nad võitlevad ülemvõimu eest, otsides järjes võimsamaid 

deemonlikke olemisvorme.  Nad vihkavad üksteist sama palju kui 

inimkonda. Tegelikult nad lihtsalt vihkavad, punkt. Kõik nõrgad 

hävitatakse. Nõrkust ja deemonite soovidele vastu hakkamist peetakse 

satanismis suurimaks “patuks”.  Kogu satanismivõrku valitseb hirm. 

Kultuse liikmeid distsiplineeritakse sellega, et nad peavad vaatama, kuidas 

nende lapsi piinatakse, surnuks pekstakse või brutaalselt vägistatakse.  

Teised ohverdatakse. Satanistid on viidud eksiarvamusele, et nemad 

valitsevad deemoneid, kuid tegelikult kasutavad deemonid neid lihtsalt 

tööriistadena. Tugevalt deemonite mõju all olevad satanistid kaotavad 

igasuguse armastuse ja kaastunde ning saadavad korda uskumatuid jõledusi. 

Philip Eugene de Rothschild, kes väidab end olevat Prantsuse Rothschildide 

järeltulija, kinnitab, et on väga vana kultuuri, mis on  “sama vana kui 

Inimkond”, järglane. Tema sõnul ülistab see kultuur “Saatanat kui Jumalat” 

ning on üleni vägivallast läbi imbunud.  Ta räägib, kuidas talle said osaks 

kõikvõimalikud ahistused, traumad ja “demoniseerimised”. “See kultuur on 

uskumatult ja olemuslikult paheline,” räägib Philip. Trauma mõte nii 
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ohvrile kui ettevalmistajale oli teravdada tema “lõhenemise potentsiaali” või 

Isiksuse kahestumise sündrooni. Ta rääkis, et lõhenemist tugevdas veelgi 

“kõrgtehnoloogiline ohvri ja teostaja mõistuse programmeerimine USAs, 

sageli valitsusasutustest ja kliinikutes ning Suurbritannias Tavistoki 

instituudis.” Minu eelmistes raamatutes juhitakse tähelepanu Tavistoki 

operatsioonile kui Illuminaatide mõistuse juhtimise võrgustiku keskusele. 

Inimeste ohverdamine ei piirdu mõne barbaarse perioodiga 

antiikajaloos. Seda juhtub meie ümber pidevalt, sõltumata sellest, kus elate. 

Paljud ohverdatavad on lapsed, kes sünnivad niinimetatud “sigitajatele” – 

need on naised, kes sünnitavad salaja. Mõned on nõus, kuid paljusid 

hoitakse vangis. Lastel aitavad ilmale tulla samasse võrgustikku kuuluvad 

arstid ja õed. Kuna need lapsed mitte kunagi mingitel dokumentidel kirjas ei 

ole, ei ole neid ametlikult olemas ja nad ei saa ametlikult kaduma minna. 

Ohvrite hulka kuuluvad ka satanistide poolt röövitud isikud, karistatavad 

sektiliikmed ja isegi vabatahtlikud kultusekummardajad.  Satanistide, eriti 

kõige võimsamate hulgas on loomulik surra mingite rituaalide käigus, mis 

on mõeldud nende võimu ja deemonite üleandmiseks mõnele teisele isikule.  

Surres muutub nende teadvus deemonite omandiks, nagu sai rituaalselt 

kokku lepitud, kui nad satanismi vastu võtsid. Tehing hõlmab maapealsete 

satanistide deemonlikku võimu tasuks nende  “hinge” eest, kui nad oma 

kehast lahkuvad.  Siit tulebki väljend “hinge kuradile müüma”. Mõnedel 

juhtudel antakse ohverdatava hing üle ühele rituaalis osalejale. Paljud 

endised satanistid on rääkinud, et surmahetkel fikseerib isik, kes saab endale 

ohvri elujõu ja energia, ohverdatava hüpnootilise pilguga nagu madu. See 

tekitab vibreeriva, magnetilise ühenduse, mida mööda ohvri kehast surma 

hetkel vallandunud teadvus satanisti kehasse liigub. Need grotesksed 

rituaalid toimuvad pidevalt ja kogu maailmas osaleb selles põhirituaalis iga 

päev sadu tuhandeid inimesi.  Surnukehad või selle, mis ohvritest järele 

jääb, likvideerivad krematooriumis töötavad kultuseliikmed või maetakse 

need salajastesse ühishaudadesse.  Olen kuulnud ka “kuratlikest koertest”, 

kes on õpetatud jäänuseid sööma.  Kohutav, kas pole, aga kui me 

tegelikkusele silma ei vaata, siis see järjest jätkub ja laieneb. Jumala pärast, 

need inimesed valitsevad ju maailma! 

Rituaalide võtmeteguriks on veri, elujõu füüsiline väljendus. Kes joob 

teise verd ja sööb ihu, saab endale selle inimese elujõu ja  kui juua veel 

elava inimese verd, loob see nende inimeste vahel psüühilist 

manipulatsiooni võimaldava sideme. Inimvere joomine tundub reptiilsetele 

olemisvormidele eluliselt tähtis, et hoida avatuna neid DNA koode, mille 

abil “inimliku” välimust säilitada.  Reptiilid toituvad ka erilise õuduse 

hetkedel vereringesse paiskuvast adrenaliinist. Rituaali teostatakse nii, et 

surma hetkel oleks õudus maksimaalne. Siis on joodav veri ihaldatavat 

adrenaliini täis. Ohverdusrituaalides on kesksel kohal ka südame söömine, 
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mis ulatub tagasi Atlantise aegadesse ning toimub teiste dimensiooni 

olemisvormide ja madu-jumalate” kontrolli all.  Inimsüdame välja 

lõikamine ja söömine ulatub sama kaugele ajalukku, kui need suguvõsad 

ning seda leidub kõikjal maailmas. Süda kujutab endast inimese tegelikku 

olemust.  Ajaleht Scottish Sunday Post kirjutas 2000 aasta jaanuaris 

pealkirja alla “Salajase püha maa võimuvõitluse ohver?” veidra loo Alisdair 

Rosslyn Sinclairist, Šoti “turistist”, kes oli saanud nime Edinburghi lähedal 

asuva Rosslyn’i kabeli järgi. Kabeli ehitas Sinclairide perekond, varem 

Prantsuse St. Clairid, kes olid seotud Rüütliordu loomisega. Alistair Rosslyn 

Sinclair oli selle perekonna otsene järeltulija. Ta pärines Arranist, kuid oli 

töötanud muusikuna Amsterdamis. Ta oli uurinud oma sugupuud ja 

külastanud mitu korda Rosslyni Kabelit, Illuminaatide “pühapaika”. 1998 

aasta aprillis tegi ta põhjendamatu viiepäevase reisi Iisraeli ja vahistati kui 

püüdis riigist lahkuda.  Võimud tõid vahistamise põhjuseks kohvri 

salataskusse peidetud 3 500 naela väärtuses Saksa raha, kuid see ei ole 

ebaseaduslik. Hiljem olevat ta narkootikumidega kaubitsemise üles 

tunnistanud, kuid jällegi, miks pidanuks ta seda tegema, kui tõendeid 

polnud. Edasine aga on väga kurjakuulutav. Politsei väitel poos Sinclair end 

kingapaeltega üles – küllalt kentsakas väide nii suure mehe puhul. Kui 

surnukeha saabus tagasi Šotimaale, tehti lahkamine ning selgus, et … tal 

puudus süda. Võimude väitel oli süda eemaldatud põhjalikumaks 

uurimiseks, kuid ei esitanud mingeid usutavaid põhjendusi ei selle ega 

südame puudumise kohta. Iisraeli uuriv kirjanik Barry Chamish väidab, et 

Alistair Sinclair mõrvati palju ulatuslikuma vandenõu käigus, mis hõlmas 

vanade suguvõsade ja salaühingute võitlust Jeruusalemma valitsemise 

pärast.  Chamishi väitel Alistair Sinclair tapeti, kuna ta sattus sellesse 

salajasse sõtta ning juhib tähelepanu asjaolule, et südame eemaldamine on 

osa Rüütliordu traditsioonist. Šoti rüütlikuninga, Robert Bruce’i viimaseks 

sooviks oli, et tema süda lõigataks välja, viidaks Šotimaalt Jeruusalemma ja 

maetaks sinna. Kuid iidne rituaal on ka oma ohvri südame söömine selliste 

satanistlike konfliktide puhul ning sellel juhul võis ka viimasega tegu olla. 

Neile haigetele inimestele on süda nii tähtis. 

Vana, vana lugu  

Mehhiko asteegid olid oma madu-jumalatele ohverdamisest nii 

haaratud, et võisid päeva jooksul tappa tuhandeid. Kõikjal, kus on tegemist 

madu-jumalate ülistamisega, leidub ka inimohverdust. Maia preestrid viisid 

läbi tseremooniad, mille käigus ohvrit hoiti maas kinni, samal ajal kui tema 

elav süda eemaldati ja seda jumalatele pakuti. Seda peeti ülimaks 

pakkumiseks ja ka tänapäeva satanistid suhtuvad sellesse samuti. Mis juhtus 
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Printsess Diana südamega, pärast tema rituaalset mõrvamist Merovingide 

jumalanna Diana (Dana, Artemis) iidsel riitusplatsil Pariisis? Ka Philip 

Eugene de Rothschild kinnitab, et Illuminaatidest satanistid on Sumeri, 

Babüloonia ja teiste vanade kultuuride kaasaegseks versiooniks. Ta räägib, 

et ta võeti vastu: 

 

“… satanismi vanimasse, kõige ürgsemasse vormi, Sumeri-
Akka-Babüloonia saladuslikku religiooni … Sellele kultuurile 
on seesmiselt omane deemonlike vaimude juuresolek ja võim 
ning nad muutusid minu elu ja isegi minu olemuse 
lahutamatuks osaks. Võimu järele janunevas kultuuris 
pakuvad deemonlikud vaimud võimu ülimat tippu. Kui 
ameeriklased ihalevad mugavust, staatust ja prestiiži, siis 
satanistide kultuuris on inimesed sõltuvuses deemonlikust 
võimust. 

 

“Satanism on lääne tsivilisatsiooni üle küllastanud… See on arenenud 

tuhandeid aastaid, põimides endale tasakesi teed läbi lääneriikide kultuuri- 

ja jõustruktuuride kanga. Sellel on järgijaid kõigis eluvaldkondades, 

igasuguse sissetulekuga inimeste hulgas ja kõigis ühiskonnakihtides. 

Viimase mitmesaja aasta jooksul on see lääne vaimsele elule sügavat mõju 

avaldanud…. Satanism on mõjutanud poliitikat, majandust, kunsti ja 

muusikat vaimse-psühholoogilise protsessi läbi, mida nimetatakse 

kahestumiseks ja kahestumine on niisama vana kui inimkultuur.”
4
 

Saatanlikke riitusi viiakse sageli läbi ka selleks, et teiste dimensioonide 

deemonlike olemisvormidega ühendust saada ja lasta neil ilmuda. Alati kui 

mulle neid ilmutusi kirjeldatakse, on läbivaks teemaks pentagramm ehk 

viieharuline täht. Kõik on energia ja kõik sümbolid mõjutavad energia 

vibratsioonilist sagedust. Mulle on räägitud, et okultistlikus rituaalis loob 

viieharuline täht dimensioonidevahelise värava ehk portaali, mis võimaldab 

ilmuda teiste dimensioonide olemusvormidel.  Tavaliselt on täht 

ümbritsetud ringiga, mis teoreetiliselt loob magnetvälja või seina, mis ei 

lase deemonil sellest paigast lahkuda. Satanistid on deemonlikest olenditest 

haaratud, kuid samas kardavad neid. Pentagramm on satanistlik variant 

“kiirga-mind-üles-Scotty’st” (filmist Star Wars) ja on seetõttu kõige tähtsam 

satanistlik sümbol, kuna võimaldab nende “ universumi isandatel” end neile 

ilmutada. Vaata nüüd neid pentagramme, mis meid kõikjal ümbritsevad, 

näiteks Ameerika Ühendriikide lipul ja Euroopa Liidu logol. Texaco on 

Illuminaatide ettevõte ja nende logol on ringis pentagramm, mille keskel 
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asub vabamüürluse sümbol T-kujund. Ja pentagrammi sees on pentagoon. 

Sellepärast asubki Dluminaatide USA sõjaväe peakorter hoones, mille nimi 

ja kuju sarnanevad pentagoonile. Hakates nende koode ja sümboleid 

mõistma, on neid väga lihtne lugeda. Näiteks satanistide “Saatana” ehk 

juhtiva jõu sümboliks on käemärk, milles kaks keskmist sõrmuse kandmise 

sõrme on pöidlaga alla vajutatud ja kaks äärmist sirutuvad sirgelt üles nagu 

sarved. Olen näinud paljusid võimumehi pärast kõnet või millegi 

tunnustamiseks sellist märki tegemas. Piltide osa vaadates leiate kolm 

näidet Bill Clintonist esimese inauguratsiooni ajal 1993 aastal ning George 

W. Bushi valimiskampaania ajal 2000 aastal (hulgaliselt näiteid 

satanistlikest sümbolitest, mis meid kõikjal ümbritsevad, leiad peatükist 

Suurim Saladus, ning minu veebileheküljelt pealkirjade alt Salajane keel ja 

Sümbolite arhiiv). Nagu nende eelkäijad salajastes koolides, kasutavad 

satanistid värvi ja heli kombinatsiooni, et panna energia rituaalis 

deemonlike jõududega ühenduse loomiseks resoneerima. Helide hulka 

kuuluvad ümin, mantrad, loitsud ning spetsiifilised sõnad ja fraasid. 

Illuminaadid on eelkõige haaratud sõna kõlast, mitte kirjapildist. Näiteks 

Belial/Balliol. Õigekiri pole tähtis, oluline on heli, vibratsioon. 

Endised satanistid on mulle rääkinud, kuidas deemonlikud 

olemisvormid ilmuvad rituaali käigus tule, suitsu ja pimestava valguse sees. 

Elektromagnetilise energia plahvatus koos dimensioonidevahelise 

ilmutusega seonduvate röntgeni-, gamma- ja ultraviolettkiirtega võib olla 

üheks põhjuseks, miks otse “jumala” peale vaatamist peetakse ohtlikuks või 

saatuslikuks. Sellise väljade mõju tunnevad sageli UFOsid näinud või nende 

poolt röövitud, kellel tekib silmapõletikuga sarnane seisund.  

Tõepoolest reptiilide või muude “maaväliste” ilmumisega kaasnevat 

“vastikut kõrbeva väävli haisu” väidavad tundvat ka need, kes on 

saatanlikel rituaalidel deemonlikke ilmutusi näinud. Siin on kindlasti seos 

olemas ja paljud, vähemalt paljud “maavälised” on tegelikult 

“dimensioonidevahelised”, kes tulevad meie sagedusalasse ja sealt siis jälle 

lahkuvad. “Deemonite” kirjeldustel on sageli ühiseid jooni – väga pikk, 

metsikute punaste silmadega ning välimuselt roomajalik, soomuste, kihvade 

ja küünistega.  Tavaliselt kirjeldatakse selliseid olendeid, kuid deemonlikud 

olemisvormid võivad võtta väga erinevaid kujusid. Mõned reptiilidest ning 

blondid ja sinisilmsed “Põhjamaalased” võivad oma teistes dimensioonides 

samal kujul esineda. John A. Keele kirjutas oma raamatus Our Haunted 

Planet inimeste vanadest teadmistest selle ilmingu kohta: 

 

“Vanaaja teadlased ja mõtlejad mõistsid üsna kiiresti, et 
tegelevad maagiliste olenditega, kes suudavad inimesi ja 
nende tegemisi matkida. Tahke, füüsiliselt stabiilse rakkude ja 
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mateeria kogumi asemel olid need olemisvormid ilmselt 
ajutised energiamanipulatsioonid. Seetõttu kasutati nende 
kirjeldamiseks sõna “transmogrifikatsioon”. Pärimuste kohaselt 
võisid need transmogrifikatsioonid mistahes kuju võtta .. hundi 
või kassi, maja või laeva või aukartustäratavate mõõtmetega 
sillerdava jumala. Nad võisid ilmuda räbalais või kuldkroonis ja 
kallis sametrüüs. Ja mis kõige halvem, neil oli kalduvus 
meiega igasuguseid mänge mängida, meie hirme ja uskumusi 
manipuleerida ning meid isegi omavahel sõdima meelitada.”

5
 

 

Paljud New Age’i selgeltnägijad ja meediumid, kes arvavad, et on 

ühenduses “valguse” või “Ashtar’i juhatuse” või millegi muuga, on 

tegelikult ühenduses nende neljanda dimensiooni “deemonlike” 

olemisvormidega, kes mängivad nendega nagu kass hiirega. Kirjeldused 

tule, suitsu ja valgusepilves ilmuvatest deemonitest meenutavad mulle 

džinni pudelis. Neist kuulsaim on muidugi Aladdin oma lambiga. Aladdini 

kuju prototüübiks on tegelikult Rüütliorduga suhelnud, end Assassins’iks 

nimetanud jumalannat ülistavate Aasia terroristi rühma pealik. Teda kutsuti 

ka “vanaks meheks mäelt”.
6
 Taas on Aladdini lugu suitsust ilmuvast 

džinnist sümboolikat täis. Tänu Illuminaatidest satanistide rituaalidele on 

dimensioonidevaheline uks lahti, võimaldamaks “džinnil”, madalama 

neljanda dimensiooni reptiilil või deemonil vabalt siia siseneda ja tekitada 

äärmuslik kaos. Kõige võimsamad olemisvormid suudavad oma suva järgi 

sagedust vahetada, kuid enamik vajab abi rituaalide vibratsioonide näol. 

Deemonite ilmumine tules ja suitsus on tavaline. Nii vanad kui kaasaegsed 

satanismi selgitused ütlevad, et “saatan” materialiseerib lõkketulest ning 

astub esile, et naissoost osalejatega seksida. Ma olen kuulnud väga paljudest 

olemisvormidest, kes ilmuvad leekidest. Võib-olla loob tule enese 

vibratsioon dimensioonidevahelise värava. 1790 aastal ilmunud raamat 

pealkirjaga La Secte Illumines sisaldab ka ühe Illuminaatide rituaali 

kirjeldust. See on satanismi täpne koopia ning käsitleb jällegi kord 

tuleteemat: 

 

“Initsiatsiooni päeval juhiti kandidaat mööda pikka ja pimedat 
käiku hiiglaslikku mustaga drapeeritud halli …Hallis liikusid 
tontlikud kujud, kes jätsid endast maha ebameeldiva lõhna… 
Tema riided võeti ära ja pandi tuleeriidale. Seejärel seoti ta 
genitaalid nööriga kinni. … Nüüd lähenes talle viis kohutavat ja 
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hirmuäratavat, vereplekilist ja pomisevat kuju ning heitis end 
palves maha. Umbes tunni aja pärast kostis nuuksumist, 
tuleriit süttis ja tema riided põlesid ära. Leekidest kerkis 
hiiglaslik ja peaaegu läbipaistev kogu ning viis lömitavat kogu 
hakkasid hirmsates krampides tõmblema. Kusagilt alt kostis 
nähtamatu preestri kõmisev hääl.”

7
 

 

John A. Keeli sõnul räägivad ajaloolised ürikud, et preestrid väitsid end 

suutvat teiste dimensioonide olenditega ühendusse astuda ning kuningad ja 

imperaatorid, sealhulgas Julius Caesar ja Napoleon kohtusid kummaliste, 

materialiseeruvate ja dematerialiseeruvate olenditega. Sama toimub ka 

kaasaegsete juhtidega, kes konsulteerivad oma peremeestega teistest 

dimensioonidest. Keel räägib üksikasjalikult salaühinguid käsitlevast 

kirjandusest, milles kirjeldatakse mitmete hirmuäratavate deemonite 

materialiseerumist, kes juhtisid oma alluvaid ning andsid neile korraldusi 

mõrvata või teostasid poliitilisi manipulatsioone. Sõnakuulmatud tapeti selle 

olemisvormi või oma kaaslaste poolt. “Seeläbi,” kirjutas ta, “suudavad 

maavälised pahelisi, võimunäljas inimesi kasutades inimkonnas toimuvat 

juhtida ja kontrollida.”
8
 Täpselt. Keel jätkab: 

 

“ … Vanade ajaloolaste poolt hoolikalt talletatud hämmastav 
tõde on selles, et maavälised on alati olnud miljonite 
indiviididega otseühenduses ning on tegelikult palju aastaid 
inimkonda valitsenud. Viimastel sajanditel on nende mõju 
muutunud varjatumaks, kuid on alati olemas olnud.”

9
 

 

Ainult eksistentsi lõputuid sagedusi või tihedusi mõistes hakkame me 

vandenõud nägema. Teised dimensioonid kontrollivad ja manipuleerivad 

meid sellel planeedil ning see on kestnud vähemalt tuhandeid aastaid. 

Tuntud kirjanik ja UFO-uurija dr. Jacques Vallee esitas õigeid küsimusi, 

öeldes: 

 

“Kas meil on tegemist … paralleelse universumiga, kus elavad 
inimrassid ning kuhu me võime omal kulul minna, et mitte 
kunagi enam olevikku tagasi pöörduda? Kas need rassid on 
ainult pool-inimesed, et vajavad meiega kontakti säilitamiseks 
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ristamist meie planeedi meeste ja naistega? Kas sellest 
pärinevadki paljud lood ja legendid, kus geneetika mängib 
olulist rolli: Neitsi sümboolsus okultismis ja religioonis, 
muinasjutud inimammedest ja vahetatud lastest, seksuaalne 
alatoon aruannetes lendavate taldrikute kohta, piiblilood 
Issanda inglite ja maapealsete naiste abieludest, kelle 
järeltulijateks olid gigandid? Kas sellest müstilisest 
universumist on võetud objektid, mis suudavad oma suva järgi 
materialiseeruda ja dematerialiseeruda? Kas UFOd on pigem 
“aknad” kui “objektid”? Neid oletusi ei toeta miski, kuid 
ajaloolise järjepidevuse seisukohast on alternatiive raske 
leida, kui me ei eita kõigi faktide tõelisust, mis meelerahu 
säilitamiseks oleks vaieldamatult parem.”

10
 

Hästi öeldud, kuid mina vaidlustaksin seisukoha, et neid oletusi miski 

ei toeta. Minu mätta otsast vaadates on tõendeid hulgaliselt. Aastate jooksul, 

mil olen uurinud mõnede meie planeedi kõige kuulsamata nimede 

inimohverduse rituaale, olen saanud loendamatutest allikatest hulgaliselt 

informatsiooni. Nad osalevad riitustel oma teistest dimensioonidest pärit 

juhtide nõudmisel ja järgivad sõna-sõnalt nende korraldusi. Tasuks kuulsuse 

ja varanduse eest, mida need suudavad tavaliselt pakkuda, manipuleerides 

neljanda dimensiooni tasandilt kolmanda dimensiooni inimeste ja 

sündmustega, lubavad nad deemonlikel olemisvormidel oma kehad 

omastada. Kuid “rikkusi” võimaldatakse vaid tasuks nende täpse päevakorra 

järgimise eest.  Lõpuks oled sa nende jaoks ainult keha ja kui oled oma 

funktsiooni täitnud, heidetakse sind huntide lõugade vahele. Poliitikud, 

pankurid, ärimehed ja kõik teised, kes janunevad nii pööraselt võimu järele, 

et nõustuvad sõna otseses mõttes oma saatuse deemonlikele olenditele 

kätesse andma, sõlmivad sellise “lepingu Kuradiga”. Philip Eugene de 

Rothschild rääkis, kuidas ta lapsest saati neil riitustel osales koos paljude 

inimestega, kellest on nüüdseks saanud maailma juhtivad poliitikud, 

rahandus- ja meediategelased. Nende hulgas olid ka Bill Clinton ja Al Gore. 

Ta räägib suguvõsadest: 

 

“Peaaegu kõik salateadusse kaasatud isikud, välja arvatud 
imeväike grupp erandeid, on täielikult inimolendid, neil on 
olemas inimemalt ja isalt päritud nii X kui Y kromosoomid. 
Muutused näoilmes tulenevad nende isiksuse kahestumise 
sündroomist ja deemonlikest hingedest, kes end nende läbi 
ilmutavad. Antikristus ja valeprohvet ei ole inimesed, nad on 
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tõelised Nefilimid, kelle X kromosoomid pärinevad inimemalt, 
kuid Y kromosoomid “inglitelt”. … Need mitteinimlikud 
humanoidid sünnivad Saatana “inglite” kummardamise 
tulemusel, millele Illuminaatide meditsiiniteadlased õige pisut 
kaasa aitavad.”

11
 

Mao kummardamine  

Philip rääkis ka, et kõik tähtsad isikud, keda ta mainib, kaasa arvatud 

Rothschildid jne. ülistavad oma riitustes madu – tema sõnul “Vanakuradit 

ennast”. Vanade Babüloonia riituste ajal ülistasid, kasutasid ja kummardasid 

nad madu – ja mida surmavamat, seda parem. Tema sõnul on kõigi tema 

“endiste vendade”,  kaasa arvatud Clintoni ja Gore’i ühiseks jooneks mao 

kummardamine. “See on alati nii olnud,” lisab ta, “babüloonlastel, 

egiptlastel, maiadel, inkadel, polüneeslastel – inimliku 

ebajumalakummardamise kõige levinum objekt on madu või draakon.” 

Satanistlike ja salaühingute rituaalid on kavandatud selliselt, et toimuks 

reptiilne/deemonlik omastamine ja see juhtuks äkki, hei, valmis! – ja üks 

neljanda dimensiooni olemisvorm ongi objekti keha hõivanud. Seda 

kujutatakse suurepäraselt filmis The Devil’s Advocate, Al Pacinoga peaosas 

– seal liikus “kuradi” teadvuse väli ühest kehast teise ja võttis need üle. 

Sellised inimesed nagu Clinton, Bushid, Kissinger ja Briti kuninglik pere on 

lihtsalt tühjad anumad, mille need olendid on hõivanud ja seetõttu nad nii 

sõnulseletamatult käituvadki. 

Omastamine seksi läbi  

Seksi, eriti orgasmi ajal ühinevad kaks välja ning see on 

olemisvormidele levinud viis inimese keha hõivamiseks. Kui hõivatud isik 

on kellegagi vahekorras, avaneb energeetiline side ka tema 

seksuaalpartnerile ning see isik omastatakse samuti. See on üks põhjus, 

miks Illuminaadid seksuaalset vabameelsust propageerivad. Seksil kui 

sellisel pole viga midagi. Tegelikult on see suurepärane ja ilma selleta 

poleks meid olemas. Kuid mõningate tõsiste tagajärgede vältimiseks on 

oluline tunda salajasi plaane. Inimesed räägivad, et nende magamistuppa 

ilmunud “maavälised” on neid röövinud või sundinud endaga seksima ja ma 

olen kindel, et need vähemalt enamuses on need “maavälised” olnud teiste 
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dimensioonide olemisvormid. Neljanda dimensiooni “deemonlikud” olendid 

suudavad ka hõivata füüsilise keha ja olla vahekorras inimesega, kes võib 

samuti olla sarnase olendi poolt hõivatud. Sellised asjad toimuvad 

saatanlike rituaalide käigus Illuminaatide operatsioonide keskuses. Nii 

Roomakatolik kui teised “kristlikud” kirikud on esirinnas ulatusliku 

saatanliku tegevuse ja laste kuritarvitamise poolest. Üks mees, keda 

koolitati preestriks rääkis mulle oma seksuaalsetest kogemustest reptiilses-

saatanlikus seoses. Ta ütles, et poleks iialgi uskunud, et võtab minuga 

ühendust, kuna mu töö tundub esialgu reaalsusest väga kaugel olevat. Kuid 

nüüd oli ta näinud, et tingimustele vastav “reaalsus” oli väga erinev 

tegelikult toimuvast.  Ta rääkis, et talle sai osaks “väga kohutav … 

uskumatu iseloomuga traumaatiline kogemus.” Ja siiski, tal puudus sellest 

igasugune mälestus, kuni tema mõistuse eraldatud lahtrite vaheseinad 

lagunema hakkasid. Ta rääkis, et oli seminarist, õppides kloostrikolledžis 

ilmalikuks preestriks: 

 

“Vaheajal läksin koos kahe veidra välimusega tüübiga 
(tundusid olevat segu hispaanlasest ja idamaisest rassist) 
pisut kaugemal asuvasse linna ja usun, et võtsin väga lühidalt 
osa satanistide grupi rituaalist, mille käigus mind vägistas 
deemon [kes tundus] … roomajana. (Sellega seostub mul 
niipalju alateadlikku õudust, et ma ei suuda praegu üksikasju 
meenutada). Mu pärakupiirkonnas olid haavandid, kuna selle 
olendi/deemoni peenis oli ogaline. Vägistamisest tekkis haav, 
mis kunagi ei paranenud. Aastaid oli mul selle pärast nii piinlik, 
et ma ei lasknud seda vaadata enne, kui oma 
sõjaväeteenistuse lõpupoole. Selgus, et haava ümber oli 
armkude. Hiljem abiellusin ja lasin haava operatsiooni teel 
kõrvaldada.”

12
 

 

Reptiilid ja teised deemonlikud olendid on seksist haaratud, kuna see 

võimaldab neil ohvreid omastada ja nende elujõud “välja imeda”. Uimastite 

ja alkoholi mõju all, samuti hirmu ja sügava depressiooni seisundis, on 

inimesed samuti omandamiseks avatud. Need ühendavad inimest 

vibratsiooniliselt deemonlike dimensioonidega ja nii tahavadki Illuminaadid 

ja nende reptiilidest isandad, et inimesed liigselt alkoholi tarbiksid. 

Seksuaalvahekord deemoni poolt hõivatud isikuga pärast narkootikumide 

tarvitamist või liigset alkoholi joomist võrdub deemonlikele tüüpidele ukse 

avamise ja nende sisse kutsumisega. Need deemonlikud rünnakud toovad 
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kaasa palju haigusi ja surma ning rääkides võitlusest oma tumedama 

poolega on sageli tegemist võitlusega deemonliku hõivamise või mõne 

mõjutavat liiki käitumise vastu. Selleks, et nende õudustega kokku puutudes 

ellu jääda on vaja väga tugevat vaimu ja inimkonna vabastamist soovivate 

vaimsete jõudude kaitset. Kaitse saamiseks tuleb seda paluda. Armastuse 

jõud ei suru ennast inimestele peale, kuna see oleks vaba tahte vallutamine. 

Hõivatud pedofiilid 

Sellise hõivamise olemuse mõistmine selgitab paljusid meie planeeti 

saastavaid jõledaid tegusid. Lõpuks ometi hakkavad inimesed, küll väga 

aeglaselt mõistma pedofiilia ja laste kuritarvitamise ulatust, kuigi Väärmälu 

Sündroomi Sihtasutus püüab seda meeleheitlikult vaka all hoida. See ulatub 

palju kaugemale, kui te suudate ette kujutada, kuid vähemalt hakkab nüüd 

päevavalgele tulema. Iidsetest aegadest peale on Illuminaatide teguviisi 

üheks osaks seksimine lastega. Laste seksuaalne ja satanistlik 

kuritarvitamine on ühe ja sama plaani osad. Seks loob kahe osapoole vahel, 

olgu nad kes tahes, energeetilise sideme, mis võimaldab väärteo 

toimepanijas pesitsevatel deemonlikel jõududel ohver omastada. 

Traumapõhine mõistuse kontroll hõlmab ka omastamist teiste 

dimensioonide olemisvormide poolt. Madalama neljanda dimensiooni 

olendid, sageli reptiilsed, soovivad neelata puberteedi ja orgasmieelsete 

laste energiat, kuna see on veel “puhas” ja seega kasutatavam. Seepärast 

nad hõivavad inimesed ja stimuleerivad nende seksuaalset iha laste järele.  

Kui omastatud isik on lapsega füüsiliselt seksuaalvahekorras, imeb neljanda 

dimensiooni olend endasse nende energiat ja loob seeläbi vibratsioonilise 

ühenduse, mis võimaldab olemisvormil last juhtida. Anaalne seks lastega on 

kavandatud nii, et see tekitaks lapses reaktsiooni nimega vaso-vagaalne 

šokk. Valu ja energia sööstavad mööda lapse selgroogu üles ja plahvatavad 

ajus, suurendades kiirust, millega mõistus jaguneb lahtriteks ehk 

mälubarjäärideks. Viimastel aastakümnetel on sellised energiavampiirid ja 

mõistuse kontrollijad oma tegevust laiendanud, mistõttu on kasvanud ka 

pedofiilia levik.  See on ka põhjuseks, miks nii paljud Illuminaatide 

suguvõsast, näiteks George Bush, Henry Kissinger jne., jne. on vahekorras 

lastega. Kõikjal maailmas hakkavad avalikkuse ette jõudma lood 

pedofiilidest ja pedofiilide ühendustest, kuid see moodustab ainult 

tähtsusetu osa tegelikult toimuvast. Raamatus Biggest Secret kirjutasin ma 

laste kuritarvitamisest Põhja-Walesi lastekodudes ning pärast ilmumist ja 

käputäie siivsate inimeste aastatepikkust võitlust ebaõiglusega sunniti 

valitsus viima läbi “juurdlust”, mis tõi päevavalgele lastekodudes enam kui 

30 aasta jooksul toimunud ulatusliku ja süstemaatilise kuritarvitamise.  Kuid 
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nagu alati kaitseb süsteem suuri kalu ja tagajärgede eest vastutamine 

jäetakse väikestele prügikaladele. Seepärast lastakse kuulsatel pedofiilidel 

nagu Bushil, Ted Heath’il ning inglise ärimehel ja poliitikul Lord 

McAlpine’il õigusemõistmisest pääseda (tausta sellel leiad Big Secret’ist ja 

minu koduleheküljel on nimekiri eliidi pedofiilia alast tegevust käsitlevatest 

raamatutest). Reptiilid ja teised mitteinimliigid on aastatuhandete vältel 

lapsi röövinud. Neist sündmustest kõnelevad või neid sümboliseerivad 

lõputud iidsed legendid ja lood, näiteks ka lugu Hamelini Torupillimängijast 

(Pied Piper of Hamelin). Ja need kestavad edasi. Igal aastal kaob ainuüksi 

Ameerikas igal päev üle 2000 lapse, kellest paljud lõpetavad satanistlikes 

sektides või põrandaalustes baasides. Pole ime, et neid kunagi ei leita. 

Satanist Aleister Crowley selgitas, miks inimeste ohverdamine nende 

haigetele meeltele nii oluline on ja miks sageli valitakse ohvriteks lapsed: 

 

“Vanaaja võlurite teooria ütleb, et iga elusolend on 
energialadu, mille hulk sõltub looma suurusest ja tervisest ning 
kvaliteet selle vaimsest ja moraalsest olemusest. Looma 
surmahetkel vabaneb energia äkitselt. Kõrgeima vaimse [sic] 
töö jaoks tuleb seega valida suurimat ja puhtaimat jõudu 
sisaldav ohver. Kõige rahuldustpakkuvam ja sobivam ohver on 
täielikult süütu ja kõrge intellektuaalse tasemega meessoost 
laps.”

13
 

Satanistide häärberid 

Mõned satanistide rituaalide kõige tähtsamad keskused asuvad sageli 

Euroopa kuninglike perekondade ja aristokraatia Gooti stiilis häärberites ja 

lossides ning nende Ühendriikide residentsides. Mäletan visiiti Randolph 

Hearsti, ajalehemagnaadi ja kõrgel positsioonil Illuminaadi hiiglaslikku 

häärberisse, Hearst Castle’isse Californias. Nüüd on see loss päevaajal 

külastajatele avatud. See on üks pimedamaid kohti, kus ma käinud olen ning 

seda asustavad endiselt äärmiselt ebameeldivad teiste dimensioonide 

olemisvormid. Jumal teab, mis seal Hearsti ametiajal toimus ja praegugi 

jätkub. Hearst Castle on täis vanu originaalkunstiteoseid Egiptusest ja 

mujalt ning on oluliseks satanismi kantsiks Los Angelesi ja San Francisco 

vahel. Samu vibratsioone olen tundnud Inglismaal kohtades nagu 

Chatsworth House Derbyshire’is, - Devonshire’i hertsogite iidses kodus ja 

Clivedon House’is, varem satanistidest Astori perekonnale kuulunud majas. 
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Sama teemat, satanismi levikut eliidi hulgas käsitles ka Stanley Kubricu  

film Eyes Wide Shut , Tom Cruise’i ja Nicole Kidmaniga peaosades. Kubric 

suri kohe pärast filmi lõpetamist. Filmis kujutatakse ühe Ameerika linna 

kõrgeid ja vägevaid ühendavat satanistlikku sekti, mis koguneb suures 

Gooti stiilis häärberis.  Selliseid kohti on kõikjal maailmas. Belgias asub 

näiteks Pimeduse Emade Loss, kus briti kuninglik perekond ja Euroopa 

Illuminaatide eliit viivad läbi suure osa oma olulisematest riitustest ning 

Šotimaal on Balmorali loss, kus briti kuninglik pere oma suvepuhkust 

veedab. 

Valguse ja varju saar 

Ma elan Wighti saarel, mõne miili kaugusel Inglismaa lõunarannikust 

ning see on suurepäraseks näiteks ühendusest oluliste sõlmpunktide ja 

satanismi vahel (joonis 35). Illuminaatide satanistlik võrgustik teostab oma 

kõige olulisemaid rituaale globaalse koordinaadistiku sõlmpunktides, kuna 

nende iiveldama ajavad tseremooniad pärsivad maa energiavälja sagedust 

ning hoiavad seega inimkonda samade vibratsioonide vangis. Samuti on 

olemisvormidel end dimensioonidevahelistes sõlmpunktides lihtsam 

ilmutada. Wighti saar on alati olnud pühapaigaks neile, kes maa 

energeetilisi koordinaate tunnevad. Druiididel oli Briti saartel kolm keskust 

eliidi, “Peadruiidide” (siit “Peapiiskop”) jaoks. Need asusid “maagilistel 

saartel” – Mani saarel, Anglesey saarel Põhja-Walesis ja Wighti saarel. 

Teadlane Brian Desborough kinnitab olevat end avastanud, et esimene 

ristiusu kirik Britannias asus Wighti saarel, mitte Glastonbury’s nagu 

enamasti väidetakse. Ristiusu kirikud, eriti esimesed, paiknesid peamistes 

sõlmpunktides, kuna asendasid “paganlikku” religiooni enda omaga. 

Tänapäeval on Wighti saar satanistidele pühapaigaks oma tähtsuse tõttu 

globaalses energiavõrgustikus. Kirjanik Mark Amaru Pinkham ütleb, et 

vanasti nimetati seda Draakoni saareks
14

 ja see võis olla planeedi 

põhjapoolses koordinaatvõrgus määrava tähtsusega sõlmpunktiks. Naljakas 

on see, et sealt on leitud nii palju dinosauruste luid, et nende 

eksponeerimiseks avati lausa dinosauruste muuseum! Saarel lokkav 

satanism hõlmab nii tähtsaid isikuid Suurbritannia maismaalt, kui ka saare 

ärielu, poliitika, õigusvaldkonna ja sotsiaalteenuste juhtfiguure. Wighti 

saarel (mida varem nimetati ka “Valguse” saareks) on kaks erinevat nägu. 

Üks neist on nähtav ja teine mitte. Te näete oivalist maastikku ja mereranda, 

ilu, mis mind aastaid tagasi siia meelitas. Kuid see mida te ei näe on 

tõepoolest väga, väga tume. 
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Joonis 38: Wight'i saar, Inglismaa lõunaranniku „teemantsaar“ 
Druiidide püha keskus ja tohutu satanismi pesa tänapäeval 

Saarel on ulatuslik vabamüürlaste võrgustik –ainult 125 000 elanikuga 

paigas on see üllatav. 1980ndatel oli mul nendega mitmeid kokkupõrkeid 

keskkonnaalastes küsimustes, kui nad püüdsid manipuleerida planeerimist, 

saamaks luba ehitustegevuseks, mis pidi võimaldama neist mõnel terve 

varanduse teenida. Aga kuna olen jätkanud oma uurimistööd maailma 

manipulatsioonidest juba üle kümne aasta, mõistsin, et Wighti saare 

tumedad saladused on palju sügavamad. See on üks Ühendkuningriigi 

satanismi pealinnu, mille mõju võib ulatuda kaugemalegi. Samal ajal on 

kohaliku survegrupi andmetel sellel kaunil saarel, mis peaks olema võrratu 

koht elamiseks, suurim enesetappude ja depressioonide arv elaniku kohta 

kogu Ühendkuningriigis, kuigi statistika hõlmab isegi Ühendkuningriigi 

suurlinnade hooletusse jäetud aguleid. Miks?  Põhjuseks on äärmiselt 

negatiivne energiaväli, milles inimesed elavad. Ja seda põhjustavad 

sõlmpunktides teostatavad satanistlikud rituaalid, mis  resoneerivad saare 

energiavälja madalama neljanda dimensiooni sagedusele. Illuminaadid 

teevad seda tervele planeedile, luues ja säilitades vibratsioonilist vanglat, 

mis lahutab kehastunud inimsuse oma kõrgematest olemisvormidest. Saarel 

asub mitu satanistidest pedofiilide võrgustiku keskust, kaasa arvatud suur 

maamaja, kuhu tuuakse lapsi peokülalistele vägistamiseks. Teiste 

riituskeskuste hulka kuuluvad vähemalt üks jahtklubi ja mereäärne hotell. 

“Teemantsaare” ühest otsast teise jooksev kriidist vahekiht tundub olevat 

satanistidele väga tähtis. Mõni aasta tagasi rääkis üks kohalik tööline News 

of the World’ile, Ühendkuningriigi suurima müügikäibega pühapäevalehele, 

saarel toimuvatest jäledatest satanistlikest riitustest ja ohverdustest ning 

vabamüürlaste, kohalike poliitikute, volikoguliikmete, hotelliomanike ja 

teiste äriinimeste osalemisest.
15

 Kuid ette ei võetud midagi. Kõik mätsiti 

lihtsalt kinni. Olen rääkinud ka teistega, kes teavad, mis toimub ja Wighti 

saare lugu on tõepoolest õudne, aga kohalik meedia ei taha midagi teada. 

Samas kõlab saarel uskumatu ahistamise ohvriks langenute suust ikka 

ja jälle Ted Heathi, endise peaministri nimi, kes viis Ühendkuningriigi 

Euroopa Ühendusse. Paljud inimesed, keda ta lapsena kuritarvitas ja piinas 

on mulle Heathi nime nimetanud. Kirjeldasin teda nii The Biggest Secret’is 

kui siin lapsi kuritarvitava ja piinava satanistina, kes suudab oma kuju 

muuta. Mulle on räägitud, et Heath külastab korrapäraselt privaatset Priory 

Bay Hotelli saare idaosas ning ka endine minister Peter Mandelson käib 

seal, kuigi raamatu ilmumise ajaks pole ma suutnud selle kohta tõendeid 

leida. Kaasparlamendiliikmed nimetavad Mandelsoni “Pimeduse Printsiks” 

ning teda on kaks korda sunnitud valitsusametist tagasi astuma, väidetavalt 
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finantsprobleemide ja võimupiiride ületamise pärast. Tony Blair’i 

Leiboristlikus parteis on ta Illuminaatide jaoks juhtivat rolli mänginud. Nii 

Heath kui Mandelson kuuluvad Illuminaatide Bilderbergi gruppi, mida 

käsitlen põhjalikumalt ühes järgnevas peatükis. 

Kokkusattumusena on ka Tom Cruise ja Nicole Kidman, Eyes Wide 

Shut’i staarid ühe endise töötaja ütluse kohaselt Priory Bay hotelli 

külastanud ning Inglise välisminister, Ernest Bevin peatus seal, kirjutades 

kõnet, millega pani ette luua sõjaline Lääne-Euroopa Liit, millest on 

nüüdseks saanud NATO. Ka Briti kuninglikul perekonnal on Wighti saarega 

tihedad sidemed. Kuninganna Victoria ja tema kõrgest saksa 

vabamüürlasest abikaasa Albert lasid endale saarele Osbourne Palace’i 

nimelise maja ehitada. Rothschildi perekonda kuuluv satanist Lord 

Mountbatten oli Wighti saare kuberner. Siin käib ka prints Charles ja prints 

Philip, kes tuleb avalikult saare eliidipurjetamise tippsündmusele, Cowes 

Week’ile. Paljud kuulsad satanistid külastavad seda saart “purjetamise” 

ettekäändel. Huvitaval kombel sain ma selle raamatu kirjutamise ajal kutse 

Rothschild’i kindlustuselt osaleda “finantskonverentsil” … Prior Bay 

Hotellis. Ma oleksin läinud, et neile pilku heita, kuid asjaolud viisid mind 

sel nädalal mujale. 

Laul saatanale 

Wighti saar on ainult üks näide hiiglaslikust globaalsest satanismi 

keskuste ja kultuste võrgust, mis tegelevad inimohverduse, vere joomise ja 

teiste dimensioonide deemonite kutsumisega. Enamik neist on tundmatud, 

aga mõnedele, näiteks Saatana kirikule ja Seti Templile Ühendriikides, on 

saanud osaks ulatuslik avalik tähelepanu. Saatana kiriku asutas 30. aprillil 

1966 aastal Anton Szandor LaVey. 30nes aprill kuni 1ne mai on satanismis 

ühed tähtsamad riituste kuupäevad. LaVey emapoolne vanaema pärines 

Transilvaaniast, legendaarset verdimeva vampiiri kodukohast, mida 

tänapäeval nimetatakse Rumeeniaks. See on Dracula piirkond, millega on 

seotud ka paljud tähtsamad Illuminaatide perekonnad. Räägitakse, et LaVey 

avastas striptiisiklubis töötava Marilyn Monroe ja tegi temast oma sidemeid 

kasutades filmistaari. Pigem sai temast kahestunud isiksusega vaimne ori.  

Hollywood (Holly-wood või Helle-wood, druiidide püha mets) kubiseb 

satanistidest nagu ka kogu meelelahutustööstus tervikuna. LaVey 

meelelahutus- ja poliitilise valdkonna sidemete hulka kuuluvad John 

F.Kennedy, Frank Sinatra, Sammy Davies Jr., Peter Lawford ja Jayne 

Mansfield. Sammy Davies Jr. oli üks esimesi Saatana kiriku liikmeid ja 

näitlejanna Jayne Mansfield, kes suri 1967 aastal, kui tal  “autoavariis” pea 
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otsast rebiti, oli kõrge preestrinna (vt. piltide osa). Frank Sinatra 

manipuleeris ja kuritarvitas juhitava mõistusega vaimseid orje; nagu ilmselt 

mõistate käivad satanism ja trauma- põhine mõistuse kontrollimine 

käsikäes. Üks näide selle kohta oli Michael Aquino, kes töötas koos 

LaVey’ga Saatana kirikus, kuid lõi hiljem lahku ja asutas omaenese Seti 

templi. Aquino oli kurikuulus mõistuse programmeerija, keda nimetasid 

Cathy O’Brien ja paljud teised ning juhtival kohal USA luureagentuuri 

psühholoogilise sõjapidamise osakonnas. Aquino naine, Lilith Sinclair, 

töötas koos abikaasaga. Nimi Lilith sümboliseerib reptiilide perekondi ja 

üks Illuminaatide geneetilise võrgu põhiharusid on Šoti Sinclairide 

perekond, endine Prantsuse St Clairi suguvõsa. St Clairid ja Musta 

Madonna kummardajad, St Bernardid olid algselt seotud Rüütliordu 

moodustamisega. Sinclairi kabel Roslynis, Edinburgh’i lähedal, on 

Illuminaatide pühapaik, kus leidub ka kujutisi Rohelisest Mehest – 

Kuningas Arthuri lugude Balderist. Lilith tuleb Lilimist või “Lilithi lastest”, 

mis seondub Seti sümbolismiga. Lilith Aquino asutas LaVey Saatana 

kirikus Lilithi Groti ja oli selle Üheksa Nõukogu liige. Saatana kiriku 

ametlikul veebileheküljel esitatakse nende filosoofia: 

 

“… me oleme ajaloos esimene maapealne organisatsioon, mis 
on avalikult pühendunud inimeste tegeliku olemuse 
aktsepteerimisele – see on lihalik kiskja, kes elab 
maailmaruumis, mida läbistab ja motiveerib must jõud, mida 
me nimetame Saatanaks. Aegade jooksul on inimesed seda 
jõudu erinevate nimedega nimetanud ja seda on teotanud 
need, kelle tegelik olemus sunnib sellest eksistentsi algallikast 
eralduma. Neid valdab kadedus meie suhtes, kes me elame 
loomulikult Pimeduse printsi järgides. Sellepärast ongi 
Saatanaga resoneerivad [vibreerivad] isikud alati olnud 
võõraks eliidiks, sageli autsaideriteks kultuurides, kus massid 
otsivad lohutust välisest jumalusest. Meie, satanistid, oleme 
iseenda jumalad ning Vasakpoolse raja avastajad. Meie ei 
kummarda kuivetunud Parempoolse raja vaimsete järgijate 
müütide ja luulude eest.”

16
 

 

Ei, nemad kummardavad teiste dimensioonide olemisvormide müütide 

ja luulude eest. Uskumatu. Ja see pole mitte valik vasak- ja parempoolse 

raja vahel. On veel üks, mis läheb otse. Ka Seti tempel eitab jäledustes 

osalemist. Nende veebilehekülg kinnitab: 
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“Kahjuks on ikka veel mõned inimesed, kelle arusaam 
satanismist on suures osas lihtsameelne süntees kristlikust 
propagandast ja Hollywoodi õudusfilmidest [sageli satanistide 
poolt tehtud!]. Seti tempel naudib mustade kunstide värvikat 
pärandit ning oma kunstilistes simulatsioonides ja naudingutes 
kasutame me paljusid ajaloolisi saatana kujutamise vorme. 
Kuid me pole leidnud, et mistahes huvi või tegevus, mida 
valgustatud, küps intellekt peab ebasündsaks, sadistlikuks, 
kriminaalseks või paheliseks, oleks meie töös soovitav, veel 
vähem oluline.”

17
 

 

Loomulikult ei ole Seti templi inspiratsiooniallikas, Michael Aquinos, 

ja tema mõistuse kontrollimises ning meeste, naiste ja laste piinamises  

midagi ebasündsat, sadistlikku, kriminaalset ega pahalist; samuti pole seda 

USA psühholoogilise sõjapidamise osakonda kuulumises. Endine San 

Diego Illuminaatideks kutsutava eliitgrupi kontrollitava mõistusega ori 

rääkis mulle oma lähedasest koostööst Aquinoga 1980ndatel. “Ta oli külm, 

ülbe, südamelt ja vaimult inetu inimene, kes nautis inimeste ärakasutamist, 

kel oli nõrkus noorte poiste vastu ning kelle pedofiilia oli tõestatud,” 

kõneles see allikas. Ta rääkis, et Aquino oli rakendanud “teaduslikke 

eksperimente” (mõistuse kontrollimist) paljudes sõjaväebaasides ja 

Jonathan Meieri valdustes, kes allika sõnul oli Ameerika selle osa 

Illuminaatide juhtiv uute värvatute “koolitaja”. Aquinol oli residents ka 

Saksamaal, kuhu ta viis oma juhid ja kuritarvitatavad lapsed. Allikas, kelle 

mõistust kontrolliti selleks, et tema hakkaks teiste mõistusi juhtima, ütles, et 

oli seda mitmel korral külastanud.
18

 

Hitler - deemonlik “võõrustaja” 

Kõiki selles peatükis käsiteldavaid teemasid illustreerivad kõige 

paremini Saksamaa natsid ning Adolf Hitler on kõige ilmsemaks näiteks, 

kuidas deemonlikud olemisvormid Illuminaatide perekondi hõivavad. Nagu 

näete Lisas II oli Adolf Hitler üsna kindlalt Rothschildi perekonnast. Oleme 

rääkinud magnetiliste inimestega, kellel on “magnetiline isiksus” ja täpselt 

see neil ongi. Me kõik genereerime magnetilist energiat. Mõned inimesed 

edastavad võimsat magnetilist energiat ja teised vähem võimsat. Negatiivne 
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energia on sama magnetiline kui positiivne. Need, kes on deemonlike 

olemisvormidega seotud ja genereerivad seega nende äärmiselt negatiivseid 

vibratsioone, on väga magnetilised. Sageli kuuleme väga negatiivseid 

inimesi kirjeldatavat kui “fataalselt atraktiivseid”. Sealt pärineski Adolf 

Hitleri magnetism ja karisma. Kui ta seisis inimeste ees oma moonutatud 

näo ja hullumeelse kõneviisiga, suunas ta “reptiilide” deemonlikku teadvust 

ja edastas suurele rahvahulgale neid vibratsioone.  Seeläbi mõjutas ta 

inimeste vibratsioonilist seisundit ja tegi neist sama hullumeelsed vihkamise 

tööriistad. Nagu kirjanik Alan Bullock Hitleri kohta ütles: 

 

“Tema võime kuulajaid lummata sarnanes Aafrika ravija või 
Aasia šamaani okultistlikule kunstile; teised on võrrelnud seda 
meediumi sensitiivsuse ja hüpnotisööri magnetismiga.”

19
 

 

Hitleri abi Herman Rauschning ütleb oma raamatus Hitler Speaks:  

 

“Paratamatult mõtled temast kui meediumist. Enamasti on 
meediumid tagasihoidlikud, silmapaistmatud inimesed, kuid 
äkki antakse neile üleloomulikuna tunduvad võimed, mis neid 
ülejäänud inimkonnast eristavad. Meedium on hõivatud. Kui 
kriis on möödas, langevad nad tagasi keskpärasusse. Pole 
mingit kahtlust, et välised jõud hõivasid Hitleri samal viisil – 
need olid peaaegu deemonlikud jõud, mille jaoks Hitler kui 
indiviid oli vaid ajutiseks mõtete väljendamise vahendiks. See 
banaalse ja üleloomuliku segu lõi talumatu duaalsuse, mida 
inimesed tema juuresolekul kogesid … tundus nagu vaataksid 
ähmasesse näkku, mille ilme tundus väljendavat ebastabiilset 
vaimset seisundit koos erutava muljega varjatud võimetest.”

20
 

 

Hitler tundus elavat pidevas hirmus “üliinimeste” ees. Rausching rääkis 

Hitleri kohutavatest luupainajatest, millest ta ärkas, kisendades õuduses 

olemisvormidest, mis olid nähtamatud kõigile peale tema enese. Kord ütles 

Hitler oma abile: 
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“Milline saab olema tuleviku ühiskonnakord? Ma räägin sulle, 
kaasvõitleja.  Kõigepealt on ülikute klass, millele järgnevad 
partei lihtliikmed hierarhilises järjekorras ning seejärel põline 
hall mass jüngreid, teenijaid ja töölisi ning neist allpool jällegi 
vallutatud võõrrassid, kaasaegsed orjad. Ja üle nende kõigi 
valitseb uus ja ülistatud aadelkond, kellest ma rääkida ei tohi 
… kuid sõdivad liikmed ei tea neist plaanidest midagi. Uus 
inimene elab juba meie hulgas.! Ta on siin. Kas sellest pole 
küllalt? Ma ütlen sulle saladuse: Ma olen seda uut inimest 
näinud. Ta on julm ja kartmatu. Ma kardan teda.”

21
 

 

Selline oleks reptiilide ja nende reptiilse-põhjamaise (aaria) “ülemrassi” 

planeeritud ühiskond, kui me lubame neil oma globaalsel kontrollil 

põhineva Uue Maailmakorra kasutusele võtta. Hitleri “salajased juhid” olid 

deemonlikud reptiilis ja teised sarnased. Nagu edaspidi näeme on 

ülalnimetatud kinnisideed hierarhiast ja rituaalidest reptiilide ajule 

iseloomulikud. Üks Hitleri kangelastest, kirjanik Houston Stewart 

Chamberlain oli samuti deemonitest hõivatud. Ta oli inglane, kes abiellus 

Evaga, Hitleri teise kangelase, helilooja Richard Wagneri tütrega.  

Chamberlain ütles, et tundis, kuidas deemonid tema üle võimust võtsid 

ja tema juutidevastased ja aarialasi pooldavad teosed on kirjutatud transis 

või “palavikus”. Oma autobiograafias nimetab ta, et ei pea enamikku oma 

loomingust enda omaks. Chamberlainist sai keiser Wilhelmi(suguvõsa) 

peamine nõunik ning 1914 aastal innustas ta keisrit sõda alustama. Natuke 

rohkem kui 20 aastat hiljem hõivasid samad jõud ka Adolf Hitleri, kui ta 20. 

sajandi Teist Maailmasõda alustas. Hitleri käitumine, sealhulgas tema 

epilepsialaadsed hood viitasid vaieldamatule deemonlikule hõivamisele. 

Hitleri lähedased rääkisid, et Führer ärkas öösiti karjudes ja krampides. Ta 

hüüdis appi ja tundus pooleldi halvatud. Ta ahmis õhku kuni lämbumiseni 

ning osutas tihti, täiesti teadvusel olles tühjale kohale ja kisendas: “Ta on 

siin. Seal! Nurgas!” 

Saksamaale kolides veetis Hitler palju aega Baierimaal, kus pärinesid 

Baieri Illuminaadid ja ka pärast Esimest Maailmasõda pöördus ta sinna 

tagasi. Kuid see on ainult ametlik versioon. Baier on tohutu Illuminaatide 

keskus. Järgmisel aastal kohtus ta väikese ja üsna haletsusväärse parteiga, 

mis nimetas end Saksa Töölisparteiks. See oli sügavalt natsionalistliku ja 

antisemiitliku Saksa Orduks nimetatava esoteerilise ühenduse kõrvalharu. 

Selles Ordust pärinesid teised sarnased ühendused, sealhulgas kurikuulus 

Thule-Gesellschaft (Thule Liit) ja Hiilgav Loož (Luminous Lodge) ehk 
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Ühendus Vril.  Hitler kuulus mõlemasse. Thule tuleb nimest, mille 

kreeklased ja roomlased andsid maakera külmunud põhjaosale. Nad 

nimetasid seda maad Thule või Ultima Thule. Vril oli nimi, mille Inglise 

kirjanik ja Illuminaatide liige, Lord Edward Bulwer-Lytton, andis veres 

peituvale jõule, mis tema väitel äratab inimestes nende tõelised võimed ja 

potentsiaali üliinimeseks muutuda. Vere jaoks uurige DNAd. Bulwer-

Lytton oli Briti koloniaalminister, tihedalt seotud hiinlastele 

oopiumisõltuvuse pealesurumisega. Ta oli Briti peaministri Benjamin 

Disraeli (Rothschildide liitlase) ja kirjanik Charles Dickensi lähedane sõber 

ning Inglise Roosiristlaste ühingu, mille esialgsesse liikmeskonda kuulusid 

Illuminaatide agendid Francis Bacon ja John Dee, suurpatroon. Ta oli ka 

Šoti Vabamüürlaste riituse suurmeister ja Briti luure ülem. Mulle on 

räägitud, et üks tema agente oli Helena Blavatsky, kellele Bulwer-Lytton 

oma teoses Isis Unveiled ka sageli viitab. Tema töödest on tuntuim The Last 

Days of Pompeij (Pompeij viimased päevad), kuid tema kireks oli siiski 

esoteerilise maagia maailma. Mis on siis see Vril, veres peituv jõud, millest 

Bulwer-Lytton kirjutas? Hindud tundsid seda kui “mao jõudu” ning 

seostasid seda keha sellise geneetilise ehitusega, mis võimaldab oma kuju 

muuta ja teadlikult dimensioonide vahel liikuda. Taas kord näeme, et jõud 

Vril seondub samuti hübriidsete reptiil-inimsuguvõsadega. 

Hitlerile avaldas tugevat mõju ka Bulwer-Lyttoni romaan The Coming 

Race, milles viimane kirjeldab maa sisemuses paiknevat hiiglaslikku, meie 

omast palju arenenumat tsivilisatsiooni. Bulwer-Lyttoni romaani järgi 

ilmuvad need superinimesed ühel päeval Maa pinnale ja võtavad maailma 

juhtimise oma kätesse. Paljud natsid uskusid seda. Oleme juba näinud, et 

maa-aluste superinimeste või “peidetud isandate” teemat käsitleb enamik 

salaühinguid ja legende kõikjal maailmas. Loomulikult kehtis see Kuldse 

Koidiku Ordu kohta, mille rajasid vabamüürlane Dr Wynn Westcott ja 

S.L.Mathers. Nad nimetasid oma isandaid “salajasteks pealikeks” ja 

töötasid välja rituaale nendega ühendusse astumiseks. 1890ndatel leidus 

Kuldse Koidiku Ordu templeid Londonis, Edinburghis, Bradfordis, Weston-

Super-Mare’is ja Pariisis, kus asus ka Mathersi kodu. Üks nende salamärke 

oli tervitus väljasirutatud käega, nagu natsidel “Heil Hitler” öeldes. 

Jäänukeid Kuldse Koidiku Ordust leidub tänapäevani, aga selle esialgne 

variant lõhenes pärast tüli Matheri fraktsiooni ja satanisti, Aleister Crowley 

vahel, mis lõi liikmete vahele kiilu.  Siis ühines Crowley Oriendi 

Templirüütlite Ordu ehk OTOga. 1933 aastal põgenes Saksamaalt 

mõttehiiglane Willi Ley ja paljastas Ühenduse Vril eksistentsi ja natside 

usu, et esoteeriliste õpetuste ja mõistuse avardamise abil saavad nad 

võrdseks Maa sisemuses elavate üliinimestega. Nad uskusid, et need 

taasäratavad veres uinuvas olekus eksisteeriva jõu – Vrili. Ühendus Vrili 

liikmete hulka kuuluvad ka kaks meest, kellest hiljem said kuulsad natsid – 
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Heinrich Himmler ja Hermann Goering. Vrili liikmed olid veendunud, et on 

liidus müstiliste Tiibeti esoteeriliste loožide ja ühe niinimetatud tundmatu 

üliinimesega, kellele viidati kui “Hirmu Kuningale”. Hitleri aseführer, 

Rudolf Hess oli kuni oma saatusliku Inglismaa-lennuni 1941 aastal 

pühendunud okultist ja kuulus koos Goeringiga Ühendusse Edelweiss. See 

sekt uskus põhjamaisesse isandate rassi – põhjarassi ja reptiilide 

hübriididesse, keda ma nimetan aarialasteks. Hess kummardas Hitlerit nagu 

“Messiast”, üllatav, sest Hitler polnud kaugeltki heledapäine ega sinisilmne. 

Deemonitest isandad manipuleerisid natse, et need õhutaksid blonde ja 

sinisilmseid põhjarassi esindajaid omavahel sigima. 

Thule Ühenduse asutaja oli astroloog Rudolf Glauer, kes muutis oma 

nime suursuguselt kõlavaks Parun von Sebottendorffiks. Tema nõudmine 

käivitada juutide ja marksistide vastane revolutsioon tõmbas Thule 

Ühendusele antisemiitide, antimarksistide ja Saksa isandarassi pooldajate 

tähelepanu. Neist kõigist koorus välja Saksa Töölispartei, millest sai hiljem 

Natside partei. Sebottendorffil oli veel üks väga silmapaistev, pühendunud 

okultistist sõber.  See oli Dietrict Eckart, alkoholilembene ja narkootikume 

tarbiv kirjanik, kes uskus, et tema missiooniks on Saksamaa diktaatorile 

teed sillutada. 1919 aastal Hitleriga kohtudes otsustas ta, et Hitler ongi see 

diktaator, Messias, keda ta otsinud oli. Eckarti arvele tuleb kanda Hitleri 

eeskujulikud teadmised esoteerika vallast ja musta maagia rituaalid, mis 

teda nii täielikult deemonlike reptiilidega ühendasid. Nüüdsest hakkas 

kiiresti kasvama Hitleri võime poolehoidu võita. 1923 aastal kirjutas Eckart 

sõbrale: 

“Järgne Hitlerile! Tema tantsib, aga mina valin muusika. Me 
oleme andnud talle võimed Nendega suhtlemiseks. Ära minu 
pärast kurvasta, ma olen mõjutanud ajalugu rohkem kui ükski 
teine sakslane”

22
  

Teiste silmapaistvate mõtlejate ja gruppide hulka, mis arenevat natsi 

filosoofiat mõjutasid kuuluvad kaks Saksa esoteerilist maagi, Guido von 

List ja Lanz von Liebenfels. Suvisel pööripäeval moodustas List 

veinipudelitest maha maagilise risti ehk Thori haamri sümboli. See oli 

Kuldse Koidiku Ordu võimumärk, mis on meile tuntud kui haakrist, 

Atlantise-foiniiklaste iidne päikesesümbol. Algne svastika oli parempoolne, 

mis esoteerilises mõistes tähendab valgust ja loomist, seega positiivset. 

Natsid pöörasid selle ümber, sümboliseerimaks vasakpoolset rada – musta 

maagiat ja hävingut. Lanz von Liebenfels (tõelise nimega Adolf Lanz) 

kasutas haakristi lipul, mis lehvis tema Doonau-äärse templi kohal ja neile 

kahele mustale maagile sümboliseeris see kristluse lõppu ja blondide ning 
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sinisilmsete aaria üliinimeste ajastu koidikut. Nad uskusid, et nende poolt 

mustadeks jõududeks nimetatavad – juudid, slaavlased ja neegrid – on 

rassiliselt alaväärtuslikud. Liebenfels soovitas need inimesed kastreerida. 

Neil kahel vonil, Listil ja Liebenfelsil, pidi olema Adolf Hitlerile tohutu 

mõju. 1932 aastal, kui Hitler seisis võimu lävel, kirjutas von Liebenfels 

ühele mõttekaaslasele: 

“Hitler on üks meie õpilane… Ühel päeval näed, et tema ja 
tema läbi ka meie, oleme võidukad ja loome maailma 
värisema paneva liikumise.”

23
 

SS ülem, Heinrich Himmler oli samuti pühendunud okultist, kes tundis 

kõiki esoteerika saladusi ja kasutas oma teadmisi kõige mustemal viisil. 

Erilist huvi pakkusid Himmlerile ruunikivid. See on ennustamise süsteem, 

mille puhul visatakse või valitakse välja sümboleid kandvad kivid ning 

ekspert selgitab saadud kombinatsiooni või valiku tähendust. Himmler 

moodustas kurikuulsa SSi ja nagu haakristi puhul, valis temagi oma 

õudustäratavale organisatsioonile esoteerilise sümboli.  See oli kahekordne 

S ehk “sig ruun”, mis näeb välja nagu kaks välgusähvatust. SS oli tegelikult 

kinnine organisatsioon ja kõigi nende esoteeriliste teadmiste kehastus, 

millesse natsid nii kirglikult uskusid. Liikmeteks võeti ainult neid, keda 

peeti rassiliselt puhtaiks ja nende baasväljaõppe hõlmas esoteerilisi 

teadmisi, sealhulgas ruunikive. SSi hallati ja juhiti nagu salajast musta 

maagia ühendust. Oma rituaalid olid nad üle võtnud näiteks Jesuiitidelt ja 

Rüütliordult. Kõige kõrgemad liikmed olid 12 Rüütlite Suure Nõukogu 

liiget, keda juhtis kolmeteistkümnes, nende Suur Isand, Heinrich Himmler. 

Oma musti rituaale viisid nad läbi Wewelsbergi lossis Vestfaalis. Nad 

järgisid põhjamaiste paganate rituaale ja tähistasid suvist pööripäeva. Neil 

ülistati Saatanat/Lutsiferi/Seti – millist nime iganes eelistate. Hollandi 

Prints Bernhard, Habsburgide ja Merovingide reptiilisuguvõsa liige kuulus 

samuti SSi. Bernhard oli üks Illuminaatide frondi, Bilderbergi Grupi 

asutajaid ning Prints Philipi väga lähedane sõber. Kogu natside tegevus oli 

esoteerilisest kunstist üleküllastunud, see ulatus isegi nii kaugele, et 

vaenlase vägede asukoha määramiseks kaardil kasutati pendlit. Masside 

kogunemisi, mida Hitler nii tõhusalt ära kasutas kavandati kasutades 

teadmisi inimese psüühikast ja selle manipuleerimisest. 

 

Raamatus Satan And Swastika ütleb Francis King: 
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“Hitleri ilmumised avalikkuse ette, eriti Natsipartei Nürnbergi 
kogunemistega seonduvad on suurepäraseks näiteks seda liiki 
maagilistest tseremooniatest.  Fanfaarid, sõjamarsid ja 
Wagneri muusika – kõik rõhutasid Saksamaa sõjalise hiilguse 
ideed. Kõikjal lehvivad must-valge-punased haakristiga plagud 
täitsid osalejate teadvuse natsionaalsotsialistliku ideoloogiaga. 
Ühiselt tegutsevate, vormi kandvate parteiliikmete balletiga 
sarnanev sünkroonne liikumine äratas alateadlikke sõja ja 
vägivallaprintsiipe, mis antiikajal olid Marsi sümboliks. Ja 
kogunemiste põhirituaal – Hitler kinnitamas teistele 
loosungitele “vereloosungit”, mida kanti Müncheni putši ajal 
1923 aastal – oli poolmaagiline tseremoonia, kavatsusega 
luua side elavate Natside meelte ja mineviku surnud 
natsionaalsotsialistlike kangelaste vahel. 

 

“Kogunemiste maagilist aspekti rõhutas ka asjaolu, et need 
jõudsid haripunkti pärast hämaruse saabumist ning toimusid 
“valguse katedraalis” – avatud lagendikul, mida ümbritsesid 
taevase suunatud helgiheitjad. Kui kõige kogenuim kaasaegne 
maag peaks kavandama “Marsi appi kutsumise” tseremoonia, 
ei suudaks ta tulla välja millegi tõhusamaga, kui Nürnbergis 
kasutatud tseremoonia.”

24
 

 

Ja mis kehtis siis, kehtib ka nüüd. Esoteerilisi teadmisi, mida natsid 

kasutasid sakslaste massiliseks hüpnotiseerimiseks, kasutatakse ka 

tänapäeval inimrassi hulgas globaalse hüpnoosi laiendamiseks. Meedias ja 

reklaamis kasutatakse meie hüpnotiseerimiseks sümboleid, sõnu, värve, 

helisid ja tehnikaid, mida üldsus isegi ei tunne. Joseph Goebbelsi 

propagandaministeerium põhines selle inimpsühhika esoteerilisel tundmisel. 

Ta teadis, et inimesed usuvad kõike, mida neile räägitakse, kui seda neile 

piisavalt sageli korrata ning sepitseda sündmusi, mis tekitavad üldsuse 

teadvuses "midagi tuleb ette võtta"-mentaliteedi. Suurema mõju 

saavutamiseks kasutas ta värve, loosungeid ja sümboleid. Loosungeid 

kasutati mantratena ning massiteadvuse hüpnotiseerimiseks korrati neid 

ikka ja jälle. Tsensor juuris välja kõik alternatiivsed seisukohad ja 

informatsiooni ning inimesi programmeeriti soovikohaselt reageerima. Mis 

vahe on sellel ja pideval ebatäpse ja mitteerapooletu teabe tilkumisel, mida 

meedia päev-päevalt meile ja meie lastele sisse söödab? See ei pruugi olla 

haakristiga tähistatud, kuid on siiski massihüpnoos. Võib tunduda 

vastuoluline, et Hitler püüdis salaühinguid, näiteks vabamüürlust kaotada ja 
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vältida esoteeriliste teadmiste kasutamist Saksa ühiskonnas, aga tegelikult 

on see loomulik. Ta teadis piisavalt võimust, mille need teadmised 

inimesele annavad ning soovis seda vaid endale hoida. Tõeliselt oli natside 

loojaks ja juhiks põrandaalune salaühing ja lõppkokkuvõttes deemonlikud 

reptiilid. Nad uskusid, et Sumeri jumalad olid maaväline isandate rass. 

Käivitati ekspeditsioonid Põhja-Aafrikasse, Rennes-le-Chateau'sse ja 

Montsegur'i Cathari maal ning Tiibetisse, kust nad arvasid maa-alused 

üliinimesed pärinevat. Natside sidemed Tiibetiga leidsid kinnitust sõja 

lõpus, kui venelased jõudsid Berliini ja leidsid palju surnud Buddha munki, 

kes olid natsidega koostööd teinud.  

Natsid ei kadunud 1945 aastal, nad läksid lihtsalt põranda alla või 

muutsid nime. Natside salaühingute võrgu keskseks tuumaks oli Must Ordu, 

mis tegutseb tänapäevani ning kujutab endast väidetavalt CIA seesmist 

ringi. CIA esimene juhataja, Allen Dulles oli natside pooldaja. (vaata ... And 

The Truth Shall Set You Free) ning põhijõud projekti Paperclip taga, mis 

kaitses ja tõi pärast sõda Ameerikasse sellised natsid nagu Josef Mengele. 

Samal ajal oli Alleni vend, John Foster Dulles USA riigisekretär. Dulles'id 

on Rockefellerite nõbud (teiste sõnadega sugulased). Reinhard Gehlen, 

mees, kelle seesama Allen Dulles määras CIA võrgustiku rajajaks Euroopas 

oli üks Hitleri SSi ülemaid. Gehlen ütles, et see polnud niivõrd "töökoht", 

vaid pigem "härrasmeeste kokkulepe". Samal ajal saadeti need natsid, 

kellest võis loobuda Nürnbergi show-protsessidele, mis olid mõeldud 

tegelikult toimunu varjamiseks. (täpsemalt loe ... And The Truth Shall Set 

You Free). 

Iirimaa kaks "poolt" 

Äsja kirjeldasin Hitleri ja natside näitel peamist poliitiliste, 

majanduslike, sõjaliste ja meedia juhtfiguuridee valimise ja võimule 

upitamise meetodit, mis kehtib kogu maailmas. Aastakümneid Põhja-

Iirimaal valitsenud vägivald ja kodusõda pole sugugi selline, nagu mis 

pealtnäha paistab. Üks minu kontakte, nimega Jim Cairns on kulutanud 

palju aastaid, paljastamaks Põhja-Iirimaal ja Iiri Vabariigis tegutseva 

satanismi ja laste kuritarvitamise ulatust (vaata tema veebilehekülge 

http://www.esatclear.iel'~cairhaven). Pealegi avastas ta, et kahe 

"vastandliku" terroristliku rühmituse, katoliikliku IRA ja protestantliku 

Paramilitaarse rühmituse, UVFi, juhid olid ühe ja sama satanistliku grupi 

liikmed. See sobib tõenditega, mida olen leidnud kogu maailmast. Ikka ja 

jälle, kui tippudele küllalt lähedale jõuda, osutuvad vaenulikud "pooled" 

olevat ühel ja samal - Illuminaatide - poolel. 1994 aastal kiputi Cairns'i elu 
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kallale ja ta põgenes Põhja-Iirimaalt. Ta on oma avastustest rääkinud, kuid 

loomulikult midagi ette ei võeta. Ta jõudis järeldusele, et satanistide 

võrgustik tegutseb Iirimaal kristliku liikumise "Uuesti Sündinud" varjus. 

"Mul pole vähimatki kahtlust, et selle organisatsiooni näol on tegemist 

rituaalsete mõrvadega tegeleva satanistliku organisatsiooniga," sõnas ta.
25

 

Osa sellest loost on seotud Belfastis asuva Kincora nimelise poeglaste 

koduga. 1980ndatel toimus seal ulatuslik skandaal, kui vähemalt 20 aastat 

kestnud massiline ahistamine päevavalgele tuli. Aga jällegi hoiti asjasse 

segatud tähtsate isikute nimed saladuses. 1994 aasta jaanuari/märtsi 

väljaandes ütles The New Covenant Times, et lojalistidest ("protestandid") 

paramilitaarid toetasid ühte MIS Briti Luure operatsiooni nimetusega 

"Tara", mille eesmärgiks oli külvata nii nende endi kui IRA ridadesse nii 

palju vägivalda ja põhjendamatuid mõrvu, et Ühendkuningriigi parlament 

nõustuks liitma Põhja-Iirimaa Iiri Vabariigiga. Colin Wallace oli Põhja 

Iirimaal armee peakorteris poole kohaga sõdur ja avalike suhete ohvitser. 

Hiljem viidi ta üle ühte teise, MIS  kontrolli all olevasse osakonda. Seal 

saigi ta teada operatsioonist Tara ja 20 aastat kestnud laste ahistamisest 

Kincoras, millesse olid segatud väga tähtsad isikud. Kui Wallace nõudis 

enda kõrvaldamist selle projekti juurest, saadeti ta tagasi Inglismaale ning 

süüdistati julgeoleku alases kuriteos ning mõisteti hiljem ebaõiglaselt mõrva 

eest vangi. Ajakirjanik Paul Foot on kirjutanud raamatu Who Framed Collin 

Wallace?(Macmillan, London, 1989). Üks satanismi ja mõistuse 

kontrollimise ohver, kellega ma olen rääkinud mäletab väga selgelt, et ta 

nägi, kuidas üks Põhja-Iirimaa väga tuntud poliitik Inglismaal rituaali 

käigus väikest poissi vägistas ning pärast tal noaga kõri läbi lõikas. Kas 

keegi ikka veel imestab, kuidas pannakse Põhja-Iirimaale pomme, mis on 

tuhandeid tapnud ja sandistanud? Neil inimestel puuduvad emotsioonid, 

mida meie sellises olukorras tunneme. Reptiil-hübriide on mõlemal 

"poolel". 

Jim Cairns’i kontaktisik oli talle rääkinud, et Kincora skandaali lapsed 

viidi Birri lossi Offally krahvkonnas, Põhja-Iirimaal. See on Rosse krahvide 

suguvõsa kodu. Esimene Rosse krahv oli Iirimaa Põrgutule Klubi (El-Fire) 

asutajaliige koos kolonel St Ledgeriga Grange Mellon'ist, Athy 

krahvkonnast. Samal ajal, 1725 aastal, kui Rosse krahv oli Põrgutule klubi 

liige, oli ta ka Iirimaa vabamüürlaste tähtsaim isand. Praegune Rosse krahv 

on kuninganna õe Printsess Margareti, kes on Birri sageli külastanud, endise 

abikaasa Lord Snowdoni kasuvend. Põrgutule Klubi asutati Briti valitsuse 

ministrile Sir Francis Dashwoodile kuuluvas Wycombe'i maavalduses, 

Londonist põhja pool koos Benjamin Franklini, Ūhendriikide Illuminaatide 

"asutava isaga". "Vaga kristlane" dr. Franklin osales ka Iirimaa 
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manipuleerimises. Põrgutule Klubi on inimohverduse rituaalil põhinev 

satanistlik võrk (vaata The Biggest Secret). Kuhu iganes selles loos ka ei 

vaataks, satanismi on kõikjal, sest planeedi jätkuvaks juhtimiseks reptiilide 

poolt on need rituaalid ja ohverdused eluliselt vajalikud. Tõe varjamise 

tagamiseks tegutsevad satanistid võtmepositsioonidel ja Carinsi sõnul on 

ametlik satanistide rituaalmõrvade arv Iirimaal nagu ka igal pool mujal 

ainult murdosa tegelikult toimuvast: 

 

" ... numbrid peidavad satanismi ulatuslikumat ja varjatud 
levikut üle kogu Iirimaa. Tegelikult on Iirimaa võimas 
satanistide võrgustik suutnud varjata paljusid satanismiga 
seonduvaid kuritegusid ainult seetõttu, et nad on imbunud 
olulistesse riigiorganitesse, politseisse, pressi, 
kohtuvõimudesse, poliitilistesse institutsioonidesse, kirikutesse 
jne. Mul pole vähimatki kahtlust, et see juhtum pärineb minu 
kultusesse kuuluva allika audiokassetilt. Ja minu allikas 
"Uuesti Sündinutest" väidab, et juhtivad politseiametnikud, 
vaimulikud ja poliitikud on satanistid." 

 

Sellega puutute kokku kogu maailmas. Mitte paranoia ei pane inimesi 

nägema maailma juhtpositsioonidel sataniste või nende marionette. Seda 

põhjustab süsteem, sest need, kes pole satanistid ega allu nende kontrollile, 

sõelutakse välja ammu enne, kui nad jõuavad ühiskonda juhtivate 

organisatsioonide tippu. Sellepärast on satanistide, verejoojate ja 

inimohverdajate suhtarv võimulolijate hulgas nii suur, võrreldes suhtarvuga 

ülejäänud rahvastiku hulgas. 
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“Siin seda ei juhtu,” on esikohal kuulsate viimaste sõnade nimekirjas.  

David Crosby 

Raamatus Biggest Secret käsitlen satanistide tegevuse ulatust ning selle 

fundamentaalset seotust reptiilide ja Illuminaatidega. Sõnulväljendamatu on 

näha, mis toimub kõigis ühiskondades, eriti lastega. 

Lapsed on peamised märklauad, kuna reptiilid eelistavad nende vere ja 

energia “puhtust” ning parim aeg traumapõhise meelekontrolli alustamiseks 

on enne viiendat-kuuendat eluaastat. Puberteedieas ja pärast esimest 

seksuaalkogemust toimuvad veres muutused, mis teevad selle reptiilide 

seisukohast vähemväärtuslikuks. Kogu maailmas on paljud algkoolid ja 

lasteaiad satanismi ning selle kõrvalprodukti, traumapõhise meelekontrolli 

kantsideks.  Enamik lapsi kannatab päevast päeva oma vanemate teadmata, 

kuid on satanistidest vanemaid, kes oma lapsed meelsasti kultuse käsutusse 

annavad. Vahel jõuab mõni juhuslik lugu ajalehtedesse, kuid see ei peegelda 

vähimalgi määral laste rituaalse kuritarvitamise vapustavat ulatust. 

Ühendkuningriigi pühapäevaleht Sunday Mirror kajastas ühe naise, keda 

nimetati Kate’iks kuritarvitamist. Tol ajal oli ta 34, kuid alates kolmandast 

eluaastast oli teda kuritarvitatud ühes Dublini äärelinna majas. 

“Esimene kord on mul ikka veel meeles,” rääkis ta. “Pidi olema 
õhtu, sest väljas oli pime ja ema sundis mind oma parimaid 
rõivaid selga panema. Ma olin põnevil, sest tundus, et mingi 
seiklus on tulekul. Tädi ja onu tulid mulle järele ja viisid mu 
ühte teise majja kusagil Dublinis. 
“Mäletan, et vaatasin aknast linna tulesid ja oli õnnelik, et sain 
nii hilja väljas olla. Aga kohale jõudes hakkasin kartma, sest 
kõik kohalviibijad kandsid musti rüüsid ja kapuutse. Mul rebiti 
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riided seljast pandi elutoa lauale lamama. Mul oli külm ja ma 
olin täiesti hirmunud. Hakkasin karjuma ja ema hüüdma.”

26
 

Ta määriti verega kokku ning vägistati ikka ja jälle. Ta rääkis, et tundis 

kirjeldamatut hirmu ja kohutavat valu. Lauda ümbritsesid keepide ja 

kapuutsidega võõrad, kes hoidsid käes krutsifikse, karikaid ja kalliskividega 

ehitud nuge ning “leelotasid mingis tundmatus keeles – see oli lihtsalt 

õudne.” Siis viidi ta koju tagasi ning ta lootis, et on nüüd kaitstud. Ema 

kallistas teda, kuid ei öelnud midagi, puhastas ta verest ning ravitses 

valulikke kehaosi. Kuid katsumused polnud lõppenud. See oli alles algus. 

Paari päeva pärast kordus kõik uuesti. “Kui nägin, et ema tõi mu sinise 

mantli ja parimaid kingad, hakkasin karjuma, sest teadsin, mis edasi 

juhtub.” Kate püüdis ahistamisest  oma vanematele rääkida, kuid isa ütles, 

et kui ta räägib viiakse ta ära: 

 

“Onu koputas uksele ja läks siis autosse tädi juurde tagasi, 
ootama, kuni isa mu välja toob. Enamasti ma kriiskasin ja 
tagusin jalgadega ning anusin vanemaid, et nad mind ära ei 
saadaks. Kuid nad ei lausunud sõnagi, lihtsalt tirisid mu välja 
auto juurde. Enamasti pidi isa mu sõrmed aiavärava küljest 
lahti kangutama.” 

Kate rääkis, et tema ahistamise ajal viibis majas ka teisi lapsi. Vahel 

sunniti teda nende kannatamist pealt vaatama. Ta elas pidevas hirmus ja 

suutis vaevalt magada. Ta vihkas missal käimist, sest iga kord krutsifiksi 

nähes tabas teda paanikahoog. Neist kogemusist saadud tohutu 

emotsionaalne saast pani ta jooma, narkootikume tarvitama ja liimi 

nuusutama ning lõhkus ta abielu, kuna ta ei suutnud kellegi puudutust 

taluda. “Ma vihkasin ennast, eriti puberteedieas kui mu keha arenema 

hakkas. Tahtsin poisi moodi välja näha, seepärast sõin ainult niipalju, kui 

püstipüsimiseks vaja. Kõige vähem suutsin kaaluda 41 kilo.” Kuid see ei ole 

üksikjuhtum. Seda juhtub kõikjal teie ümber, see toimub teie naabruses. Me 

räägime ulatusest. Iirimaa vägistamisohvrite kriisiabi keskusele räägiti nii 

palju “pentsikuid” lugusid rituaalsetest vägistamistest, et nende jaoks avati 

eraldi nõustamisliin. Fiona Neary, vägistamisohvrite kriisiabikeskuste 

riiklik koordinaator ütleb: 

 

“Me võime rääkida nii kõrgetasemelisest organiseeritud 
kuritarvitusest, et paljud asutused, mille ülesandeks on selle 
probleemi lahendamine lihtsalt ei usu. Seda ei tunnistata, aga 
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Iirimaal toimub rituaalne ahistamine ja paljud selle ohvrid 
elavad siinsamas. Laste hirmutamiseks ja vaikima 
sundimiseks ning oma ahistajate täielikus võimus veenmiseks 
kasutatakse keerulisi rituaale, grupiviisilist tegevust, ning 
religioosseid, müstilisi või üleloomulikke uskumusi. Nende 
rituaalide eesmärgiks on lastele ligi pääseda, et neid pidevalt 
seksuaalselt tarvitada. On tõendeid ka selle kohta, et mõned 
grupid vahetavad lapsi teiste, välismaal asuvate 
gruppidega.”

27
 

 

See on tohutu ülemaailmne võrgustik, seotud põhimõtteliselt 

Illuminaatide ja reptiilidega ning lugedes The Biggest Secret’ist peatükke 

“Saatana lapsed” ja “Kuhu küll need lapsed jäid?” saate selle kohta terve rea 

tõendeid. Suurem osa tohutust inimohverdusest ja muust rituaalsest 

kuritarvitamisest jääb avastamata ja kui midagi tulebki päevavalgele, 

varjatakse ikkagi sellega seonduvaid tähtsaid ninasid nagu juhtus Kincoras 

Põhja-Iirimaal ja Põhja-Walesi lastekoduskandaali puhul. Üks kuulsamaid 

juhtumeid leidis aset McMartini lasteaias Los Angeleses, kus 369 last 

väitsid, et neid kuritarvitati seksuaalselt. Väärmälu Sündroomi Sihtasutus 

tegi eriti tugevat tööd, veenmaks inimesi, et see on fantaasia. Lapsed 

rääkisid loomade tapmistest ja muudest satanistlikest rituaalidest. Nad 

kirjeldasid, kuidas neid maeti, lukustati pimedusse ja viidi ahistamiseks 

erinevatesse paikadesse, näiteks kauplusse, kirikusse, surnuaeda ja 

krematooriumisse. Lapsed rääkisid, et neid sunniti verd ja uriini jooma ning 

nad nägid, kuidas imikul torgati silmad peast ja tema keha tuhastati. Teised 

rääkisid, et nende silma all tapeti jänes, näitamaks, mis nendega juhtub, kui 

nad oma vanematele räägivad. Juhtumi uurimine kestis neli aastat, 

kohtupidamine kaks ja pool, kasutati 124 tunnistajat ning toimikuid oli 50 

000 lehekülge ning kõik see maksis ligi $ 23 000 päevas, kuid lõpuks 

varises juhtum kokku ja need, kes pidanuks vastutama, pääsesid terve 

nahaga. Laste juttudele sai saatuslikuks tunnelite võrgu kirjeldamine, mida 

mööda neid ahistamisele viidi. Kohtuprotsessil väideti, et tunnelite 

olemasolu kohta puuduvad tõendid. Kuid viis kuud pärast McMartini 

juhtumi toimikute sulgemist ja ametliku katteversiooni kinnitamist avastas 

kogenud uurijatest ja kaevandajatest koosnev meeskond tunnelite süsteemi, 

mis oli ühenduses McMartini lastepäevakodu aluse võlvitud ruumiga. 

Tunnelid ulatusid kõrvalhoonetesse, kuhu lapsed väitsid end enne teistesse 

paikadesse sõidutamist viidud olevat. 1991 aastal kinnitas ka sõltumatu 

arheoloog tunnelite ja keskusesisese signalisatsiooni olemasolu. Teiste 

sõnadega – lapsed olid tõtt rääkinud. 
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Muude kohtade hulgas on Inglismaal juhtumeid esinenud ka Orkney’s, 

Nottinghamis, Rochdale’is ja Clevelandis. Iga kord, kui sotsiaaltöötajad 

püüavad satanistlikku kuritarvitamist päevavalgele tuua, tabab neid välguna 

valitseva meedia hukkamõist, eriti jõuliste vastulöökidega esineb Mail On 

Sunday. Kord läks see isegi nii kaugele, et nimetas satanismi “lummutist” 

“hüsteeriliseks lolluseks.” Sellised märkused näivad ülemaailmsete tõendite 

taustal nii veidrad, et nende autoriks saab olla vaid mõistmatu idioot 

(/küllalt tõenäoline) või keegi, kes soovib tõe varju jäämist. Sellise 

tasakaalutu varjamise ja muidugi laste tunnistuste jalustrabavuse tõttu ei 

jõua enamik juhtumeid isegi kohtusse. Ja kui ka jõuavad, viivad väga 

vähesed neist süüdimõistmiseni. Üldsus eelistab pigem nõustuda, et väited 

ei ole tõesed, kuna ei taha selliste õuduste olemasolu uskuda. Paraku esineb 

seda väga ulatuslikult ja seda eitades, soovimata maailmas valitsevale tõele 

näkku vaadata, aitad kaasa laste sellise, sõnulväljendamatu kohtlemise 

jätkumisele. Riikliku Noorte Sotsiaalhoolekande esindaja Caroline Lekiar 

ütleb: 

 

“Ma mõistan, et inimestel on seda raske uskuda, see on 
ebatavaline, kuid kõik viitab selle toimumisele. Lapsed 
joonistavad asju, mida nad televisioonis ei näe. Ma olen 
sellega tegelenud viimased kaks aastat ja puutunud kokku 
hulgaliselt rituaalse ahistamise juhtumitega, millest paljud 
toimuvad kõikjal meie ümber. Inimesed,  ärgake üles!”

28
 

 

Laste ahistamise püramiid 

Illuminaatide ülemaailmne satanistlik laste ahistamise 

võrgustik 

 

(joonisel ülalt alla) Sotsiaalhoolekanne 

       Politsei 

      Advokaadid 

      Kohtunikud 

      Poliitikud 
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(alt üles)      Meedia 

       Ühiskonna juhtfiguurid 

       Ettevõtlusliidrid 

       Usuorganisatsioonid 

       Meedikud 

Joonis 36: Püramiidi struktuur näitab laialtlevinud laste ahistamise ja 
satanistlike ohverdusrituaalide varjamist. Selliste ülemaailmsete 
õuduste varjamiseks paigutavad Illuminaadid oma käsilased 
sotsiaalsfääri, politsei, kohtusüsteemi jne valdkondades 
võtmepositsioonidele. 

Koordineeritud varjamine 

Nagu juba öeldud on ülemaailmseks, satanistlik-rituaalseks 

ahistamiseks loodud ülemaailmne võrgustik, teine omavahel seotud 

gruppide püramiid, kelle seas leidub hulgaliselt selle maailma vägevaid: 

tipppoliitikuid, valitsusametnikke, pankureid, ettevõtlusliidreid, poliitikuid, 

advokaate, kohtunikke, arste, koronere, kirjastajaid, toimetajaid ja 

ajakirjanikke. Satanistide võrgustikku kuuluvad sõltumatud osakonnad, 

näiteks Vabamüürlased ning tuletage meelde Jim Shaw, endise 33. taseme 

vabamüürlase sõnu: 

 

“Vabamüürlane vannub hoida teise vabamüürlase saladust 
ning kaitsta teda isegi juhul, kui see tähendab mõrva 
varjamist. Mingil määral on erandiks mõrv ja riigireetmine. 
Kuid kõrgematel tasemetel ei tehta tõe varjamise tõotusest 
mingeid erandeid. Vabamüürlaste õpetusi uskudes võib 
vabamüürlaselt tsunftikaaslase kaitsmiseks nõuda 
valetunnistuse andmist, valevandumist või (kui tegu on 
kohtunikuga) vale otsuse vastuvõtmist.”

29
 

 

Satanistide puhul ei ole saladuste paljastamise või korralduste 

täitmatajätmise rängad tagajärjed mitte ähvardused, vaid lubadused. 

Illuminaadid ja nende satanistlik võrgustik paigutavad oma inimesed 
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olulistele jõupositsioonidele kõigis valdkondades, millistes vajavad 

kontrolli nõuetekohase juurdluse takistamiseks või mistahes olulist juhtumit 

puudutava kohtuasja ebaõnnestumise kindlustamiseks (vt. joonis 36). 

Juurdluse peatamiseks pole vaja kontrolli kõigi politseinike üle. Tuleb 

omada võimu vaid selle üle, kellele teised alluvad. Samuti puudub vajadus 

kontrollida kõiki sotsiaaltöötajaid, piisab inimestest, kes nende tööd 

juhivad. Lühidalt, kontrollida tuleb ainult neid väheseid inimesi, kellel on 

õigus juurdlus vajadusel peatada. Neid ametimehi ja –naisi kontrollivad 

samad jõud ja seega saab varjamist hoolikalt koordineerida nende inimeste 

läbi, kes tunduvad väljast vaatlejale sõltumatud – õpetajad, sotsiaaltöötajad, 

politseinikud, advokaadid, kohtunikud ja meedia. Kõige selle tulemused 

asjasse segatud laste jaoks on kujuteldamatud kõigile, kel pole olnud 

selliseid traumaatilisi läbielamisi, mida need lapsed on pidanud kogema. 

Zacki lugu  

Minu koduleheküljel on olulisel kohal lugu Zackist. Ta on väike poiss, 

kes käis Kindercare nimelisele ettevõttele kuuluvas eelkoolis aadressil 100 

Endeavpor Way, Gary, North Carolina. Kindercare on Ühendriikide suurim 

koolieelsete lasteasutuste organisatsioon. Zacki läbielamised hõlmavad 

kõiki laste ahistamise raportites pidevalt korduvaid elemente nii temaga 

juhtunu, kui ka lastekaitsega tegelevate võimude šokeeriva huvipuuduse 

osas. Kogu lugu ja tema vanemate ning vanaema ütluste tsitaadid pärinevad 

otsesest kirjavahetusest ja meievahelistest vestlustest.
30

 Zack rääkis, et 

lasteaiast Gary’s viidi ta maja, kus seoti kinni ja sunniti vaatama ühe 

väikese poisi ohverdamist. Ta rääkis ka, et teda ja teisi lapsi sunniti surnud 

poisi verd jooma ja liha sööma. Ta ütles, et ka temalt võeti verd ja ta 

küünarnuki juures oli pisike ümmargune torkejälg, mis nägi välja nagu 

sünnimärk. Tema sõnul pandi sealt sisse “nõel-nuga”. Ta oli rääkinud ka 

suurtest ämblikest, keda ta neil kordadel filmides nägi ja pidevast “halbade 

filmide” vaatamisest. Teise samas lasteaias käiva poisi, nelja-aastase Tyleri 

ema sõnul oli tema poeg küsinud, kas “üksteise söömine” on õige.  Zack 

rääkis lasteaia “rohelisest peost”, kus lapsi kostitati rohelise söögi ja 

joogiga. Lastele oli peol kingitusi antud, kuid temale anti “kakat”. Kui talt 

küsiti, kas veel keegi sai “kakat”, vastas ta: “Ei, ainult mina, teised said 

autosid ja muid selliseid asju.” Zack rääkis, et võileivad olid rohelised “jälgi 

sinepiga” ja “verd oli ka”. Tema vanaema Suzen küsis, mis juhtunuks, kui 

ta poleks söönud ja poiss vastas: “Me kõik läksime magama”. Ta ütles 

ka:”Lasteaias pannakse kaerapudru sisse verd.” Kuuldes ema telefonis 
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kellegagi tunnelitest rääkimas teatas Zack, et talle ei meeldi lasteaia 

tunnelid. Vanaema küsis, mis neis tunnelites on ja poiss sõnas: 

“Ähvardavad mänguasjad ja ma ei tahtnud nendega mängida.” Ta rääkis, et 

need puhuvad kõik laiali ja teevad külmaks. Neile meeldib, kui kõikjal on 

külm. Zack rääkis, et üht asjaosalist kutsuti “Camelot” ja ta muutus hiljam 

“draakoniks”. 

Vanemad rääkisid mulle, et äsja viieseks saanud Zack hakkas rääkima 

Anunnakidest ja kui talt küsiti, mis need on, vastas ta, et “jumalad”. 

Anunnakke oli ta õppinud “halvas koolis”. Vanaema küsis, kas ta on 

kuulnud ka sõna “dingir”, mis on Anunnakide Mesopotaamia-keelne 

nimetus ja tähendab tõlkes “Õiglased Hiilgavatelt Rakettidelt”. Hääldades 

“ding-er” ütles Zack, et see on rumal sõna, sest Dinger’id “söövad inimeste 

nahka, verd ja luid” ning lisas, et “nende armastus kaob ära ja nad 

muutuvad vampiirideks.” Vanaema küsis ka sõna “Enki” kohta ja Zack 

ütles taas “see on rumal sõna”. Siis “Enlil” –  “see on kala sõna”. Seejärel 

lisas see viieaastane: ”Nad on vennad, tulnukad ja pärinevad Marsilt.” Zack 

rääkis, et koolis oli neist filme näidatud ja nad kavatsevad maailma 

hävitada. Sisalikud ja “maskid”, mis neil koolis olid, nägid välja nagu Darth 

Maul (Tähesõdades). Ühel päeval nägi ta Prantsusmaa kaarti. Ta osutas 

Gorda nimelisele paigale Alpide lähedal ning Veronale ja sõnas: “Seal 

hoiavad sõjaväed inimesi reptiilide jaoks.” Suzen küsis, kus ta reptiilidest 

kuulis ja sai vastuseks, et inimesed “halvas koolis” ütlesid, et nad on 

reptiilid ja lisas: “Tulnukatele meeldib tulla siia Halloweeni ja Lihavõtete 

ajal. Nad armastavad Lihavõtteid.” Suzen märkas ka, et Zack hääldab sõnu 

veidralt, nagu fix-ed, try-ed ja spill-ed. 

Esmakordselt rääkis Zack vanaemale juhtunust 1999 aastal, nädal enne 

Halloweeni, kui vanaema külla tuli. Hiljem ütles ta, et ei rääkinud emale ja 

isale seetõttu, et “halvad inimesed” olid öelnud, et tema vanemad olid 

juhtunuga seotud. See polnud tõsi, kuid laste vaikima sundimiseks 

kasutatakse sageli sellist tehnikat. Teine võimalus on öelda, et kui nad 

räägivad, tapetakse ära nii nemad ise, kui nende vanemad. Zack rääkis, et 

õpetaja oli ähvardanud tema vanemad ära tappa, ajades teda taga noaga, 

mida pidevalt taskus kandis. Ta oli ema ja isa hüüdnud ning õpetaja ütles: 

”Nad ei kuule sind. Kui sa kellelegi sõnagi lausud, lõikan ma su ema 

tükkideks ja põletan teie maja maha.” Kuna laste silme ees oli inimesi 

tapetud, uskusid nad loomulikult, et nii juhtub. Suzen ütles, et Zack oli 

silmnähtavalt endast väljas ja kartis magama minna. Nii vanaema kui 

vanemad Margo ja Johnny kandsid selle Halloweeni-hirmu arvele. Kuid 5. 

novembril, oma viiendal sünnipäeval ütles Zack, et “keegi tõmbas tal koolis 

püksid maha ja pani käe tema sisse ja käsi oli “jälgi kleepuva asjaga koos”. 

Nüüd tundis laste õigusi kaitsva kohtuametnikuna töötav Suzen, et lugu on 

tõsisem, kui nad olid esialgu arvanud. Isa Johnny viis poisi arsti ja pediaatri 
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juurde ning mõlemad tegid sotsiaalosakonnale ettekande. Teise poisi, 

Tyleri, ema , kelle laps oli sarnaseid asju kõnelnud, tegi sedasama. Kuid 

sotsiaalametnikud ja politsei “uurijad” olid oma ametile häbiks. 

Juurdlus, mida ei toimunud 

Gary politsei lastekriiside osakonna uurija Hoya arvates oli Zacki 

käitumine “normaalne”. Tekib küsimus, mida see mees ebanormaalseks 

peab.  Suzen helistas läbi kõik lapsi teenindavad osakonnad ja iga kord 

suunati ta edasi järgmisesse osakonda. Lõpuks küsis üks naine laste vaimse 

tervise osakonnast, mida tema arvates siis teha tuleks. “Ma ütlesin, et tahan 

sellele asjale lõppu teha!” lausus Suzen. Naine vastas, et keegi seda asja 

nagunii uurima ei hakka ning neil oleks targem ise proovida. Lõpuks äratati 

võimude tähelepanu politseijaoskonnas toimunud juhusliku kohtumisega 

uue linnapeaga. Uurija saadeti lapsi küsitlema ja temaga koos oli selle 

eelkooli sotsiaalhoolekande eest vastutav naine. Uurija Stephan Lambert 

tundus siiras ning lindistas kogu visiidi. Kui mina temaga hiljem rääkisin, 

tundus ta mulle etturina mängus, mida ta ise ei mõista. Zacki isa küsis 

sotsiaalhoolekande naiselt, kuidas see neid aidata kavatseb ning viimane 

vastas, et ta pole kohal mitte nende abistamiseks, meenutas Suzen. Ta oli 

tulnud lapsi küsitlema. Suzen palus intervjuud lindistada, kuna neil ei 

lubatud samas ruumis viibida. Daam keeldus. Suzen rääkis:  

 

“Ta viis Tyleri magamistuppa ja hakkas talle juhtunu kohta 
küsimusi esitama. Mina kuulasin teisel pool ust ja uurija 
lindistas kogu aeg. Kui Tyler ütles, et … [naine, kes ikka veel 
Kindercare’is töötab] … näitas talle oma tisse ja pritsis piimaga 
[ta oli äsja sünnitanud], küsis sotsiaaltöötaja, kas ema ka talle 
oma tisse näitab. Kuna laps oli ainult viieaastane, sattus ta 
segadusse ja küsitlus ei väldanud enam rohkem kui mõne 
minuti. Kui sotsiaaltöötaja Zacki järele küsis, keeldus viimane 
lähenemast nii talle, kui politseinikule, kuigi see tundus murelik 
ja väitis, et talle tundus, “et midagi kahtlast on toimumas”. 

 

Nii politsei kui sotsiaalhoolekanne ei tundunud juhtumiga tegelemisest 

eriti huvitatud olevat. Zacki Kindercare’is käimise ajal tehti talle midagi 

tema enese prillidega. “Midagi nii jubedat, et ta seda mainides ainult 

sosistas,” meenutas Suzen. Ta pole kunagi rääkinud, mis juhtus, välja 

arvatud see, et nad lõhkusid prillid ära, trampides nende otsas “kaka” sees. 
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Zackile anti uued prillid, kuid ta keeldus neid kandmast.  Ta ütles, et 

“silmaarst” oli vastik ja pani talle silma midagi põletavat, mis teda nutma 

ajas.  Esimesed prillid anti uurija Lambertile väljaheite analüüsiks. Mitmeid 

kuid hiljem teatas ta, et SBI’l (Osariigi Juurdlusbüroo) ega selle laboritel 

pole võimalusi väljaheitetestide tegemiseks. Prillid jäidki analüüsimata ja 

Zacki loo tõelevastavus kontrollimata ning kui prillid lõpuks vanematele 

tagasi anti, öeldi, et tõendusmaterjal oleks nagunii juba kadunud. Suzen 

küsis Gary politseiosakonna väga närviliselt korrapidajalt ka seda, miks nad 

ei saanud täielikku koopiat politseiraportist. Korrapidaja vastas, et nad ei 

anna kunagi juurdluse dokumente välja. 

 

“Ma ütlesin, et see on naeruväärne. Ma olen oma töös palju 
raporteid näinud ja lisasin: “Häbi teil olgu! Kuidas te üldse 
öösel rahulikult magada saate.  Loomulikult vastas ta, et 
magab väga hästi. Ma arvan, et ainult beebid näevad unes 
kõlvatut käitumist, mis ei lase neil magada. Kas Caligula on 
ikka veel elus või mis?” 

 

Ma võtsin ühendust Gary kohaliku politseiosakonnaga ja juhtumit uuriv 

ohvitser Stephan Lambert kinnitas mulle, et Zacki hagi uurimine kestab. 

Tegelikult ütles ta, et ei saa minuga rääkida, kuna juurdlus käib. Kui mina 

selle peale küsisin: “Võid sa kinnitada, et tegeled juurdlusega;” vastas ta: 

“Ei , ma ei saa seda kinnitada.”  Alles siis, kui ma tema tähelepanu nende 

kahe väite totrale vasturääkivusele juhtisin, kinnitas ta, et tegeleb tõepoolest 

juurdlusega. Ta ütles, et võiksin oma küsimused talle faksida ning ta küsiks 

oma “ülematelt”, kas tohib neile vastata. Ma faksisin   järgmised küsimused. 

Kus on lindistus politsei esimesest laste küsitlemisest? 

Miks te ütlesite lapsevanematele teise visiidi ajal, et võtate nimetatud 

kolm naist vahi alla, arvates, et [lasteasutuse töötaja] annab ametliku 

tunnistuse ja siis seda ei teinud? 

Miks te rääkisite vanematele kuus nädalat, et ei saa Zacki prille tagasi 

anda, kuna tegemist oli SBI (Osariigi Juurdlusbüroo) juhtumiga  ning 

teatasite siis, et SBI’l puuduvad ekskrementide analüüsimiseks vajalikud 

seadmed.? 

Miks teie arvates kahe lapse teineteisest sõltumatu tunnistus, et nad 

nägid eelkooli õpetajat riideid seljast võtmas, pole uurimise jätkamiseks 

piisav? 
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Miks ei saanud vanemad terviklikku raportit? Uurija polnud sinna 

ainsatki sõna kirjutanud. 

Olete te mõelnud küsida teistelt samas asutuses käivate laste vanematelt 

ega nende lapsed pole midagi kummalist nimetanud?  

Tänaseni on politsei keeldunud neile küsimustele vastamast, kuid uurija 

Lambert teatas Zacki vanematele üllatusega, et ta ei ole teisi vanemaid 

küsitlenud. 

Kas Kindercare hoolib? 

Ma helistasin ise Kindercare’i ning uus direktor väitis end sellistest 

avaldustest mitte midagi teadvat. Arvestades, et käimas oli juurdlus, olgugi 

formaalne, oli see täiesti rabav väide. Direktor pani toru ära, kui talle veel 

küsimusi soovisin esitada, kuid kinnitas siiski, et kaks töötajat (neist 

kolmest, keda Zack oli nimetanud) olid asutusest lahkunud. Ma võtsin 

ühendust ka Kindercare’i peakontoriga Portlandis ning ülimalt närvilise 

avalike suhete korraldaja Kathy Vandenzandeni vahendusel esitati mulle 

lühike ülevaade, milles öeldi, et väited olid “alusetud”. Loomulikult, 

Ameerika teises otsas peakontoris istudes oleks ta teadnud. Ma saatsin neile 

faksiga järgmised küsimused: 

Mida kavatseb Kindercare nende laste väidetes uurida? (2) Miks pärast 

seda, kui üks poiss oli nimetanud kahe asutuse töötaja nimed oma 

ahistajatena, lahkusid need inimesed töölt? (3) Miks lahkus [töötaja, keda 

ma nimetan] Kindercare’ist? Kuhu ta läks? Kas ta on ikka ametis mõnes 

teises teile kuuluvas asutuses?  Kui jah, siis kus? [4] Miks inimene, keda 

poiss nimetab [nimi], lahkus keskusest pärast seda, kui poiss oli oma loo ära 

rääkinud? Mis on selle daami täisnimi? Kus ta praegu on?  Kas ta töötab 

ikka Kindercare’is? (5) Miks on Kindercare’i selles filiaalis uus direktor ja 

miks ta mulle telefonis ütles, et ei tea neist avaldustest midagi.  (6) Kas 

vastab tõele, et Kindercare ei lubanud [Zacki poolt nimetatud töötajal, kes 

endiselt Kindercare’is töötab] valedetektori testi teha? Mulle saadeti ka 

ähvarduskiri esitada minu vastu hagi, kui ma kogu Zacki puudutavat 

materjali oma veebileheküljelt maha ei võta. Selle asemel hakkasin ma 

sinna hulgaliselt uut teavet lisama, uurides koos oma võrguadministraatori, 

Lauren Savage’iga Kindercare’i omanike tausta. Nii, nii, nii. Ja mis me 

leidsime? 
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Peidus Kravis’e selja taga 

Kindercare asutati 1969 aastal Montgomery’s, Alabamas ning nüüdseks 

on nende peakontor Portlandis, Oregoni osariigis. Neil on 49 000 töötajat 1 

149 lasteasutuses 39 osariigis ning neil on laste hoidmise lepingud Disney 

ja Lego organisatsioonidega. Selgus, et Ühendriikide juhtiv lasteasutuste 

organisatsioon Kindercare kuulub George Bushi, kujumuutva reptiili, ühe 

maailma kuulsaima pedofiili ja lapsetapja lähedase sõbra, Henry Kravise 

impeeriumile.  

 

Joonised 37 ja 38: Vana-Egiptuse sümbol, Raa silm, mida 
Kindercare kasutas oma reklaamis, kuni sellele David Icke’i 
veebileheküljel tähelepanu juhiti. Kuid Kindercare’i püramiid puuduva 
päiskiviga on endiselt kasutusel.  

 

Kravis on lähedalt seotud ka läbinisti Illuminaatide, Henry Kissingeri ja 

Rockefelleritega. Igaüks, kes Bushile nii lähedal seisab, peaks tema 

pedofiiliaalase tegevusega kursis olema. Kravis oli ka Bushi ümbritsenud 

Vabariiklaste Partei seesmise ringi liige. Kravise firma Kohlburg, Kravis ja 

Roberts toetas tohutute summadega Vabariiklaste Parteid ja Bushi 

presidendikampaaniat.  Kravis ja Roberts tegid lisaks veel isiklikke 

annetusi. Üks rahakoguja Vista hotellis Lower Manhattanil, kes jagas 

Kravisega esimehe kohta, kogus üksi Bushi fondile $550 000. Kokku 

ulatusid Bushi valimisfondi tehtud panused mitmetesse miljonitesse. 1990 

aasta jaanuaris, aasta pärast Bushi presidendiks saamist, oli Kravis tema 

Ametisse Asumise Aastapäeva Õhtusöögi korraldaja. Kravis on annetanud 

suuri summasid ka sionismile ja Bob Dole’i sünnipäeva tähistamiseks. 

Kravis korraldas Bob Dole’ile, vabariiklaste presidendikandidaadile ja 

suurele rahaarmastajale ürituse $300 000 kogumiseks. 

Illuminaadid on kõikjal  

Illuminaatide esirinnas olevate organisatsioonide võrgustik on viimastel 

aastatel jätkuvalt päevavalgele tulnud. Sinna kuuluvad Bilderbergi Grupp ja 

Välissuhete Nõukogu. Ühes järgnevas peatükis räägin ma sellest võrgust 

täpsemalt. Kindercare’i omanik Henry Kravis kuulub Välissuhete 

Nõukokku ja on osalenud Rotchschildi-Rockefelleri-Kissingeri juhitava 

Bilderbergi Grupi koosolekutel. Ta oli 1998 aastal 14-17 maini Turnberry’s, 
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Šotimaal peetud Bilderbergi peo külaliste nimekirjas. Tema teine abikaasa, 

Marie-Josee Kravis, Illuminaatide poolt finantseeritava Hudsoni Instituudi 

vanemteadur, on samuti bilderberglane ja Välissuhete Nõukogu liige. Lisaks 

sellele on ta Canadian Financial Post’i kolumnist,  Canadian Imperial 

Bank of Commerce’i, Ford Motor Company, Hasbro,Inc., Holliger 

International, Inc (mille eesotsas seisab bilderberglaste siseringi kuuluv 

Conrad Black) ja Seagram Company Ltd (juhtivate Illuminaatide, 

Bronfmannide tegevussfäär) direktor. Ta on kirjutanud mitmeid 

majandusalaseid töid, kaasa arvatud Õppetunde Mehhiko peeso kriisist 

(Jaanuar 1996), mille avaldajaks on Välissuhete Nõukogu Press. Tegelikult 

tekitas peeso kriisi üks tähtsamate pankade ring, eesotsas Rockefellerite 

Chase Manhattan’iga. See daam on samavõrd seotud, kui tema abikaasagi. 

Milline duo! Kindercare’i finantseerimisega tunduvad seotud olevat Chase, 

Salomon Bros, BT Securities ja Smith Barney, kes toetavad ka Välissuhete 

Nõukogu. Väärtpaberite- ja Börsikomisjoni aruannete kohaselt hoolitseb 

Kindercare’i raamatupidamise eest Peat Maverick. Peat Maveric nagu 

teisedki Kindercare’i audiitorid, Delloite ja Touche, on Välissuhete 

Nõukogu toetajad.  Välissuhete Nõukogule teevad annetusi ka Kohlberg, 

Kravis ja Roberts, ehk “KKR” nagu neid kutsutakse. Millest tuleb Bushi 

sõbra Ray Kravise huvi eelkooliealiste laste hariduse vastu? Kindlasti 

suudavad nad teistes valdkondades palju rohkem raha teenida. Äkki ta tahab 

lihtsalt lapsi aidata, ah?  Jah, ilmselt nii see ongi. Kuni ma seda uurima 

hakkasin, kasutas Kindercare oma reklaamides ka vanade egiptlaste ja 

Illuminaatide sümbolit – Raa silma (vt. Joonis 37). Kui ma oma 

veebileheküljel sellest rääkisin, kõrvaldati sümbol kiiresti! Aga nad 

kasutavad endiselt oma versiooni puuduva päiskiviga püramiidist (Joonis 

38). Kuidas küll on Raa silm seotud koolieelse haridusega? Ja teine 

küsimus, milline võimalus on Zacki-taolisel viieaastasel poisil ja tema 

perekonnal algatada õiglane ja avalik juurdlus sellise korporatiivse gigandi 

vastu? 

KKR – Kraba, Kukuta ja Jookse 

KKR asub aadressil 9 West 57
th

 Street, Suite 4200, New York NY 

10019. 1997 aastal omandasid nad umbes kaheksakümmend viis protsenti 

Kindercare’i aktsiatest. Pärast ülevõtmist kolisid nad oma ettevõtte 

peakontori Portlandi, Oregoni osariiki. Kindercare’i uueks tegevdirektoriks 

sai KKRi Portlandis paikneva ettevõtte Red Lions Inns tegevdirektor David 

Johnson. Samuti vahetasid nad välja praktiliselt kogu ettevõtte personali. 

Kohlburg, Kravis ja Roberts on New Yorki “investeerimisfirma”, mis on 

spetsialiseerunud ettevõtete ülevõtmisele laenukapitali abil, mis on sageli 
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jõhkrad ning kasutavad oma tegevuses tohutuid summasid laenatud raha. 

Sageli viib nende tegevus kunagise maksujõulise firma tükeldamise ja/või 

pankrotini. KKRi moodustavad Jerome Kohlburg Jr., Henry Kravis ja tema 

nõbu George Roberts. Nende tehingute hulka kuuluvad RJR Nabisco ($25 

miljardit), Beatrice Foods ($ 6 miljardit), Safeway ($5 miljardit) ja Owens 

Illinois ($4 miljardit). Üheksakümnendatel tehingud jätkusid, hõlmates 

Bank of Englandi, K-III Holdings (tarbijaajakirjad) ja TW Holdings (Denny 

ja Hardee restoranid). 1993 aasta Hooveri Ameerika ettevõtluse käsiraamatu 

järgi kuulub neile ka American Re-Insurance, Duracell, First Interstate, Fred 

Meyer, Stop & Shop, Union Texas Petroleum ja Walter Industries. KKR on 

omandanud ka kirjastus- ja meediaettevõtte PRIMEDIA (kuhu kuuluvad 

näiteks ajakirjad New Woman ja Seventeen); onlain hüpoteekide andja 

Nexstar; rohkem kui 30 osariigis enam kui 4 100 ekraani ja 430 kinohoonet 

omav Regal Cinemas ja telekanal Channel One. Ülevõtmiste käigus 

omandatud välisfiliaalide hulka kuuluvad Del Monte Malaysia, Del Monte 

International Panamas; ja Bandegua (Guatemala); Philippine Packing Corp; 

Associated Biscuits Malaysia; ja R.J.Reynolds Tobacco Malaisias. Nende 

finantseerijate hulka kuuluvad New Yorki Metropolitan Life Insurance, 

Pridential, Aetma, North West Mutual, Manufacturers Hanover Trust, 

Bankers Trust (Kindercare’i toetaja) ning riiklikud pensionifondid 

Oregonis, Wahingtonis, Utah’s Minnesotas, Michiganis, New Yorkis, 

Wisconsinis, Illinois’s, Iowa’s Massachusettsis ja Montanas.
31

 Ma küsin 

veelkord: Miks peaks selline ettevõte olema huvitatud tegelemisest 

koolieelse lasteasutusega? Pange kogu see info kokku ja näete – kus suitsu, 

seal tuld. 

George on jälle siin 

Endine Nebraska osariigi senaator John W. DeCamp kirjutas raamatu 

pealkirjaga The Franklin Cover Up: Child Abuse, Satanism and Murder in 

Nebraska. (Franklini saladus: Laste ahistamine, satanism ja mõrvad 

Nebraskas (AWR Inc., Lincoln, Nebraska, 1992). Selles käsitleb ta 

põhjalikult temale teadaolevat, väga tuntud nimesid, kaasa arvatud George 

Bushi (isa George) puudutavat laste ahistamist. Ta uuris ulatuslikku hoiuse- 

ja laenupettust Franklini Krediidikassas, mis puudutas ka tuntud 

republikaani Lawrence Kingi, kes laulis riigihümni Vabariiklaste 1984 ja 

1988 aasta konventsioonidel. Juurdluse käigus avastas DeCamp, et King 

pidas Omahas, Nebraska osariigis ka pedofiilide ringi, kuhu kuulusid 

kohalik politseiülem, kohaliku ajalehe omanik ja mitmed teised 

                                                           
31
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prominendid. Temaga 1997 aastal tehtud videointervjuus, mida on nüüd 

võimalik David Icke’i veebileheküljelt Hidden Mysteries alt hankida, 

kõneleb ta ühest kohtuasjas, mille käigus öeldi noorukile, et oma ahistajate 

kohta tõtt rääkides läheb ta 20 aastaks trellide taha. Sama prominendi poolt 

ahistatud noore naisega oli see juba juhtunud. Pole ime, et nooruk otsustas 

vaikida. DeCamp kirjeldab, mis toimus, kui ta kohtuniku poole pöördus: 

“[Ma ütlesin]… teate, ma olen nii pettunud. Ma armastan meie 
süsteemi nii väga. Ma lihtsalt … Kohtunik lihtsalt korrutas, ‘Ma 
olen ainult inimene, ma pole jumal. Ma olen inimene, mitte 
jumal. Ma saan tegeleda ainult sellega, mis mulle on antud, 
tõendusmaterjaliga.” 
“Ma arvan, tal oli õigus. Ma ütlesin: ’Kõik teavad tõde. Kõik 
teavad tõde. Kõik ametnikud, kõik kohtunikud, teie kaasa 
arvatud. Ta ütles, ‘jaah,’  … siis ütles ta veel midagi. Ta 
ütles:’Ma ei saa seda muuta, kuid võin aidata teil mõista. Kui 
te tahate mõista Franklinit, saada aru Franklini saladusest, 
lugege Billy Buddi. Kui tahate teada, mis Franklinis toimus – te 
pole sellega nõus, see ei meeldi teile – minge lugege Billy 
Buddi.” 
“Mina ütlesin: Põrgu päralt, kes on Billy Budd?” 
“Tema vastas: “Lugege seda ja te mõistate.”

32
 

 

DeCamp rääkis, et Billy Buddi lugu aitas tal mõista, miks ahistatud 

noor naine vanglasse läks; miks 20 inimest, kellest ta oma raamatus räägib 

tapeti ja miks asjad Washington DC’s on just nii nagu nad on. Billy Buddi 

on kirjutanud Moby Dicki autor Herman Melville ja selle tegevus toimub 

Briti mereväe ”hiilgeajal”, kui lainetel valitses “Britannia”. Billy Budd on 

teismeline poiss, kes läheb ühel Briti laeval tülli jõhkra ülemusega. Ülem 

saab õnnetuses surma, Billy Buddi süüdistatakse tema mõrvas ning ta läheb 

sõjakohtu ette. Terve rida tunnistajaid kinnitab Billy süütust ja väidab, et 

surnud ülem oli ilmselt üks põlastusväärsemaid inimesi maa peal. Kuid 

tõenditest hoolimata otsustab sõjakohus, et Billyt ei saa süütuks tunnistada, 

kuna see rikuks nende arvates mässu ärahoidmiseks vajaliku absoluutse 

kontrolli süsteemi. Ja nii see on. Süütud inimesed lähevad trellide taha. 

Süüdlased jalutavad vabalt minema ja teadmata hulk ahistatud lapsi jääb ära 

kuulamata, et süsteemi kontrolli all hoida ja kaitsta poliitikas, majanduses, 

meedias ja sõjaväes tuntud juhtfiguure, kes lapsi ahistavad, piinavad ja 

ohverdavad. Nad teavad, et kui tõde päevavalgele tuleks, hakkaksid 

inimesed mässama. Mul on neile uudiseid… tõde tuleb päevavalgele. 

                                                           
32
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Zackiga sarnaseid üleelamisi on kogenud ja kogevad miljonid teised 

lapsed iga päev kogu maailmas. Enamiku puhul kapseldub trauma nende 

ajus, nii et edasises elus mäletavad nad sellest väga vähe või üldse mitte 

midagi. Ülejäänud tunnevad kõnelemise tagajärgede ees nii suurt hirmu, et 

eelistavad vaikida. Sellepärast ongi Zack nii vapper väikemees. Need, kes 

oma loo ära räägivad, seisavad silmitsi avalikuks tuleku mahasurumiseks 

kavandatud süsteemiga. Järgmine kord soovides oma kõrvu lapse rituaalse 

ahistamise “fantaasia” ees sulgeda, tuletage seda meelde.  
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Kõige lihtsam on manipuleerida algupärasega. 

David Icke 

 

Kristlus vastandab end “saatana” nime all tuntud jõule, kuid siiski 

leidub kristlikes uskumustes ja tseremooniates palju satanistlikke teemasid. 

Mõned märgid viitavad, et armulaud peegeldab varasemaid, inimohverduse 

ja verejoomisega seonduvaid rituaale.  Rõhuasetus on sümboolsel “Jeesuse” 

ihu söömisel ja punase veini kui tema vere joomisel. Seega võib oletada, et 

kristlik kirik on satanistide ja nende vere- ja ohverdusrituaalide kantsiks. 

Selgub, et täpselt nii see ongi. 

Tänapäeval on maailma religioonid Illuminaatide plaani peamisteks 

tööriistadeks. Nad säilitavad endiselt kuuletumise, mittemõtlemise ja 

teadmatuse õhkkonna ning nende pseudomoraal on 

silmakirjalikkuselooriks, mille taga toimub kõige tülgastavam laste 

kuritarvitamine. Mõned meie planeedi tuntuimad kirikuisad ja jutlustajad on 

Illuminaatide tööriistad, kes kasutavad religiooni oma jüngrite 

manipuleerimiseks ja nende ajude loputamiseks, tegeledes kirjeldamatute 

satanistlike rituaalidega. Loomulikult pole mitte kõik seotud nende 

õudustega. Suurem osa neisse religioonidesse uskujaid sattub 

samasugusesse raevu kui me kõik, kuuldes, mis ümberringi toimub. Kuid 

religioonid on kategooriateks jagatud püramiidid, mis võimaldavad teadjatel 

teadmatutega manipuleerida. Satanism ja laste ahistamine on religioossetes 

institutsioonides vohav epideemia ning laste ahistamise laine 

roomakatolikus ja teistes kirikutes on ainult imetilluke osa tegelikult 

toimuvast. Kus oleks veel parem oma satanistlikke rituaale ja võrgustikke 

varjata, kui “saatana” tegevust hukkamõistvas kristlikus kirik. Mis oleks 

parem võimalus laste ahistamise varjamiseks, kui “armsat Jeesust” ülistav 
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“kristlik” kirik? Ja kuna nii paljud kirikud on ehitatud iidsete paganlike 

pühapaikade (energiapöörised ja jooned) kohale, soovivad satanistid 

juurdepääsu neile “kristlikele” rajatistele oma rituaalide läbiviimiseks. Ja 

selleks vajavad nad kontrolli kiriku üle. Dr. Loreida Fox on kristlik 

psühhiaater, kes on töötanud paljude satanismi ja traumapõhise 

meelekontrolli  ehk isiksuse kahestumise sündroomi ohvritega. Raamatus 

Spiritual and Clinical Dimensions of Multiple Personality Disorder (Books 

of Sangre de Cristo, Salida, Colorado, 1992), kirjutas ta:  

 

“Mõned satanistid on tunginud kirikusse, kuna see on neile 
täiuslik varje. Nad maskeeruvad valguse ingliteks ning liiguvad 
suurema mõjuvõimu saavutamiseks juhtpositsioonide poole. 
Kuna enamik nende sõnumist kõlab doktriinina, saadakse 
neile väga harva jälile. Enamikul üleelanutest, kellega ma olen 
töötanud, olid satanistidest vanemad, kes olid kirikus kõrgel 
positsioonil, tavaliselt pastorid.”

1
 

Billy Graham, kontrollitud mõistusega 

satanist 

Pange tähele, et ta ei öelnud mitte mõned ega isegi mitte paljud 

satanistidest vanematest olid kirikus kõrgetel kohtadel. Ta ütles enamik. 

Illuminaadid paigutavad oma agente, kellest enamik on mingisuguse 

meelekontrolli all, suunama usklikke Anunnaki plaani ehk “Uue 

Maailmakorra” haardesse. Üks neist on maailma kuulsaim jutlustaja, 

ameeriklane Billy Graham, kes on 33. taseme vabamüürlane ja praktiseeriv 

satanist. Ta liitus vabamüürlastega kusagil 1948 aasta paiku. Graham on 

kujumuutja, pedofiili ja sarimõrvari George Bushi sõber ning Bushi sõnade 

kohaselt “palvetasid” nad koos ööl enne Iraagi genotsiidi tellimist 1991 

aastal. Samal aastal rääkis Billy Graham oma USA raadiosaates Embrace 

America 2000, et ameeriklased peaksid toetama Bushi Uut Maailmakorda. 

Graham rääkis ka, et tema arvates võivad UFOd olla jumala inglid. Graham 

on lähedane ka Henry Kissingeri, ühe Illuminaatide operatiivtasandi kõige 

aktiivsema manipulaatoriga. Nende sõber oli ka Allan Dulles, CIA 

satanistist direktor. Dulles aitas finantseerida Adolf Hitlerit ja asutas 

Illuminaatide Ülemaailmse Kirikute Nõukogu. Märkimisväärne on ka see, 

et Dulles oli üks Illuminaatide kurikuulsa MKUltra meelekontrolli projekti 

juhtfiguure. Grahami-taolistele Illuminaatide agentidele on 

programmeeritud isiksuse kahestumise sündroom. Seeläbi sisestatakse 
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nende mõistuse erinevatesse lahtritesse variisik. Esimeses lahtris ehk 

“altaril”, mis tavaliselt välismaailmaga suhtleb, on kirikupea, tipppoliitik 

või arst, keda inimesed enamasti ei kahtlusta seotuses Illuminaatide 

satanistlike rituaalide võrgustikuga. “Oh, seda ei teeks nad kunagi,” on 

vastus, mida nad ootavad, kui tõde ähvardabki päevavalgele tulla. Selliste 

programmidega saab anda Billy Grahami taolistele Piibli doktriinide sõna-

sõnalise mõistmise, samal ajal kui tema “mustad altarid” ehk isiksused 

osalevad satanistlikes ohverdusrituaalides. Sellepärast ei tohigi paljudesse 

neist liiga karmilt suhtuda. Ka nemad on teiste dimensioonide 

olemisvormide ohvrid, - need asustavad nende keha ja kontrollivad nende 

mõistust. New Yorki sarimõrvar David Berkowitz, keda tuntakse Sami poja 

nime all, ütles, et kuulus satanistlikku gruppi, mis oli need mõrvad 

organiseerinud. Kirjades kirikuõpetajale paljastas ta, millised inimesed olid 

seotud rituaalse inimohverdusega: 

 

“… satanistid (tõelised nende hulgast) on erilised inimesed. 
Nad pole mitte harimatud talupojad ega pooleldi 
kirjaoskamatud pärismaalased. Pigem kuuluvad nende 
ridadesse arstid, advokaadid, ettevõtjad ja üldiselt suure 
vastutustundega isikud … nad pole mingi hooletusele kalduv 
inimrühm. Kuid nad on salalikud ja neid ühendab ühine soov ja 
vajadus ühiskonda hävitada. Aleister Crowley oli see, kes 
kirjutas: “Ma tahan jumalateotust, mõrvu, vägistamist, 
revolutsiooni ja kõike muud halba.”

2
 

 

Seega pole midagi vastuolulist asjaolus, et Bill Graham on satanist ja 

samal ajal maailma kuulsaim jutlustaja. Uurija Alan Walton kirjutas: 

“Reptiilidest hübriidid elavad sageli kaksikelu, mis hõlmab kahestunud 

isiksust, ühte, mis elab välismaailmas “normaalset” elu ja teist, mis on öösiti  

hõivatud maa-aluse tulnukate ühiskonnaga.”
3
 Tema sõnul kehtib see eriti 

nende kohta, keda ta nimetab “kookonis/võõrustavateks” indiviidideks ja 

“hübriidideks/röövituteks”. Grahami suguvõsa ulatub tagasi Jacob Frankini, 

kes juhtis Sabatianismiks nimetatud “heebrealaste” satanistlikku kultust, 

mida hiljem hakati nimetama Frankismiks. Frankismiga olid seotud ka 

Rothscilidid (vt.... And The Truth Shall Set You Free). Jacob Frank õpetas 

oma järgijatele teise religiooni “konverteerimist” ja selle kasutamist 

satanismi varjamiseks.  Grahami esivanemad, kes esimesena Ameerikasse 

saabusid, pärinesid Franki perekonnast. 1991 aastal kujutas Ameerika 

teadlane Fritz Springmeier, kes ise on kristlane, oma raamatus Wise As 

Serpents Grahamit satanistina. Ta arendas seda teemat edasi paraneva 

meelekontrolli ohvri Cisco Wheeleriga ühiselt kirjutatud raamatus The 
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Illuminati Formula to Create An Undetectable Total Mind Control Slave 

(Springmeier, SE Clackmas Road, Oregon, 97015, 1996).
4
  Nende allikate 

hulka kuulus pealtnägijaid ja isikuid, kes väitsid, et Graham oli neid 

kuritarvitanud. Teiste hulgas ka Illuminaatide Välissuhete Nõukogu liige, 

salajane Uue Maailmakorra vastane; Illuminaatide vastane USA Riikliku 

Julgeolekuagentuuri tegelane; kõrge CIA ametnik; sataniste ja eks-sataniste,  

üks 33. taseme vabamüürlane ja mitmeid inimesi, kes olid Billy Grahamiga 

koos töötanud teinud. Ainult kahel juhul olid inimesed teadlikud, mida 

teised olid rääkinud. Philip Eugene de Rothschild, kes väidab end olevat 

Baron Philippe de Rothschildi poolt Prantsusmaal eostatud ja üles 

kasvatatud, ütles, et tema satanistliku programmeerituse varjamiseks anti 

talle vaga kristlase isiksus. Ta oli programmeeritud (“lõhestatud”) 

Rothschildide ja Illuminaatide võrgustiku nimel kristlikku kirikusse sisse 

imbuma. Oma elust kõnelevas Interneti-ülevaates räägib ta: 

“Nagu sadadel ja tuhandetel teistel selle okultistliku pere lastel 
oli minulgi oma koht ja roll klanni püüdes maailma kontrollida. 
Minu ja mu perekonna püüdlused olid suunatud sellele, et 
Euroopa aadlike Habsburgide perekonna liige saaks endale 
silmapaistva positsiooni inimkonna üle, positsiooni, mida 
kristluses nimetatakse Antikristuseks. Kui teised külvati 
valitsusse, akadeemiasse, ettevõtlusse või meelelahutusse, oli 
minu koht Kristuse Ihus. Ma pidin olema vaimse jõu keskuseks 
ja kultuse juhtijaks selles kirikus. Selles kirikus on elanud 
inimesi, kelle kohta olen kogu oma eluaja teadnud, et nad olid 
nii Rothschildide perekonna valeprohveti kui antikristluse 
kontrollijateks ja võimukeskusteks. 
“Paljudel lõhestatud kristlastel on Kristuse Ihus samasugused 
vaimsed ja okultistlikud positsioonid nagu on satanistlikus 
uues maailmakorras.  Mina oma olemuses kehastasin Lutsiferi 
koidutähte kristlikus kirikus. Ma esindasin kõiki teisi sataniste, 
kes selle koidutähe läbi minuga seotud olid; nende vaimud olid 
minu näol kirikus. Rituaalide abil loodud ning deemonlike 
vaimude hordidega tugevdatud olin ma satanistide ühendatud 
energia inimlik ja vaime keskpunkt Kristuse kojas…

5
 

“… Olen kindel, et Rothschildidele ja ka saatanale endale 
pakkus äärmiselt sadistlikku lõbu selle iroonia – kristlase 
kasutamine antikristuse kohale toomiseks, kuid selles peitub 
ka teatav deemonlik tarkus. Külvates Kristuse kotta oma 
okultistlike järgijate seemneid, suudab Saatan genereerida 
vaimseid ja ühiskondlikke jõude, mis on vajalikud 
valeprohvetite ja antikristuse võimule toomiseks.” 
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Billy Graham on veel üks selliselt programmeeritud satanismi 

eestvõitleja “Kristlikus kirikus”. Grahami jälgedele jõuti järk-järgult 

Illuminaatide üldise uurimise käigus ja tema taga seisvaid inimesi vaadates 

saab selgeks, et ta on suguvõsade ettur. Illuminaatide seas kõrget positsiooni 

omav ajalehemagnaat William Randolph Hearst finantseeris tema esimesi 

“ristisõdu”. Hearsti residents Californias on sisustatud sadade Vana-

Egiptuse ja teiste Lähis- ja Kesk-ida kunstiteostega.  Enamik on originaalid, 

mis Hearst on lasknud tohutu hinna eest Ühendriikidesse transportida. 

Heartsi toetusel sai Franklin Delano Roosevelt 1933 aastal demokraatide 

presidendikandidaadiks ja presidendiks. Sõja ajal ametis olnud president 

Roosevelt oli üks 20. sajandi suurimaid Illuminaatide juhte (vt ..And The 

Truth Shall Set You Free ). Teisi Grahami “ristisõdu” on finantseerinud 

Rockefellerid, Witney’d ja Vanderbildtid – kõik Illuminaatide hulka 

kuuluvad perekonnad. Olete te kunagi mõelnud, miks Billy Graham oli nii 

paljude Ameerika presidentidega lähedalt seotud? Springmeieri ja Wheeleri 

uurimuse kohaselt elas Billy Grahami juures kaks aastat David Hilli 

nimeline kõrge Šoti Riituse vabamüürlane ja maffia-tegelane. Nende väitel 

oli ta Grahami poja Franklini sõber. Väidetakse ka, et David Hill tutvustas 

Grahami maffiaboss Joe Bananale. Ilmselt pöördus Hill oma endiste 

ülemuste vastu, kuna ta veetis 18 tundi hotellitoas, hoiatades Grahamit 

Illuminaatide plaanide eest. Springmeier ja Wheeler teatavad: “Nende 

kahepäevase vestluse lõpul ühes Ameerika idaosa hotellis tunnistas Billy 

Graham David Hillile, et oli selle [Uue Maailmakorra] vang.” Nad lisavad 

ka, et Billy Grahami võiks valida: kas jätkata nende heaks töötamist või 

lasta end hävitada. Kuna nemad on ta sellisena loonud, suudavad nad ta ka 

hävitada. Ja ta teab seda”
6
 Nende sõnul David Hill mõrvati, kui ta oli 

lõpetanud Illuminaatide  plaane paljastava käsikirja. 2001 aasta märtsis 

korraldasid FBI ning Alkoholi, Tubaka ja Tulirelvade Büroo, Waco 

massimõrvaga seotud asutused haarangu Springmeierile ja tema naisele 

Patriciale. Ära võeti Springmeieri käsikiri, raha ja muidki esemeid. 

Järgnevalt kajastasid uudised seda rabava  erapoolikusega ja moonutatult. 

Tavaline tehnika.  

Springmeier ja Wheeler ütlevad, et kui Grahami ristisõda jõudis 

Portlandi, Orgeoni osariigis, kus nad elevad, suutis nende personal võtta 

ühendust paljude traumapõhise meelekontrolli ja satanistliku kuritarvituse 

paranevate ohvritega. Kuidas see neil õnnestus? 

Nad kutsuti ühele kohtumisele Grahamiga. Mõnede ohvrite sõnul 

kasutas Graham seal mitmeid klassikalisi sõnu ja väljendeid, mis pidid 

nende programmerituse taaskäivitama. Graham oli end ümbritsenud 

vabamüürlastega, kelle hulka kuulusid William M. Watson, Grahami 

Evangelistliku Ühenduse direktor ja Illuminaatide Occidental Petroleum 

Corporationi esimees; David M. McConnel, veel üks Grahami “ühenduse” 
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direktor ja USA saadik Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures aastail 

1968-1969. Viimane on Illuminaatide jaoks oluline amet, mida on pidanud 

ka George Bush ja Madleine Albright. Springmeieri ja Wheeleri väitel on 

Graham toetanud 33.-nda taseme vabamüürlaste, – Robert Schulleri, 

Norman Vincent Peale’i ja Oral Robertsi, “ministeeriume”. Oma isiklikele 

kogemustele tuginedes rääkis Philip Eugene de Rothschild mulle Oral 

Robertsi ja tema poja Richard Robertsi kohta järgnevat: 

“ Oral Robertsil õnnestus kaaperdada Ameerika kristlus ja 
panna nad teistsugusele pühale vaimule alluvat teistsugust 
Jeesust ülistama. Oral on olnud (ja ilmselt on praegugi, 
hoolimata pensionile jäämisest) vana Sumeri-Akka salajase 
religiooni okultistlik preester. See on satanism oma kõige 
algupärasemal kujul. Hr. Roberts oli minu salajane vaimne 
mentor ja õpetaja. Ta on minu Rothschildidest perekonna ja 
prints Philipi lähedasim sõber … Härra Richard Roberts on 
korrumpeerunud tele-jutlustaja Tulsast, Oklahoma osariigist. 
Praegu tegeleb ta aktiivselt oma isa okultistliku vaimse pärandi 
laiendamisega. Härra Roberts on okultistlik sorts oma kõige 
suurepärasemas vormis, kes õhutab kaasaegse Ameerika ja 
läänemaailma kristlaste hulgas ususalgamist.”

7
 

Samalaadse loo võib rääkida ka jutlustajate Robert Schulleri ja Vincent 

Peale’i kohta. Schullerit nagu ka Grahamit teenindasid seksuaalselt 

Illuminaatide meelekontrolli programmi läbinud naised. Grahami hea sõber 

Peale on 6.-nda taseme vabamüürlane, kuuludes võrgustiku teise harusse, 

Pilgrim Society’sse. Kõige suurem arv Grahami New Yorki Ristisõdade 

“uusi pöördunuid” suunati Peale’i kirikusse. Springmeieri ja Wheeleri 

allikad on näinud Oral Robertsit osalemas satanistide ja meelekontrolli 

tegevuses. Karismaatiline Liikumine on Illuminaatide leiutis. Graham aitas 

kaasa ka Oral Robertsi Ülikooli loomisele Tulsas, Oklahomas. Illuminaadid 

juhivad vabamüürlaste kaudu Lõunapoolseid Baptiste, kelle ridadesse 

Graham kuulub. Jesse Jackson, järjekordne Illuminaatide “jutlustaja” ja 

Grahami sõber on mustanahaliste ordu, Prince Halli vabamüürlaste liige. 

See tüüp on kohutav petis, kuid mitte ainuke. Šoti riituse vabamüürluse 33. 

tase on aukraad, mida on võimalik saada ainult nende käsul, kes 

kontrollivad 33.-ndat taset oma kõrgeimast peakorterist, madudega 

kaunistatud templist Washingtonis. Jim Shaw, kes seal ühingusse vastu 

võeti, rääkis Deadly Deception’is , et nägi tseremoonial mõningaid väga 

tuntud nägusid: 

“Kohal olid mõned tol ajal väga prominentsed isikud, 
sealhulgas Skandinaavia kuningas [Rootsi kuningas Gustav 
on Illuminaat ja kuulub loomulikult suguvõssa], kaks endist 
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Ühendriikide presidenti, rahvusvaheliselt tuntud jutlustaja, veel 
kaks rahvusvaheliselt tuntud kirikutegelast ja üks väga kõrge 
ametnik föderaalvalitsusest, kes mulle tegelikult 33.-nda 
taseme tunnistuse kätte andis.”

8
 

 (Rõhumärgid minu poolt) 

Tervitused Yale’ist 

Veel üks “kristliku” liikumise kuulus Illuminaat on Pat Robertson, 

ameerika tele-jutlustaja ja Bushi perekonna lähedane sõber. Ka Robertson 

on Yale’i ülikoolis asuva kurikuulsa Skull and Bone Society toodang. Bill ja 

Hillary Clinton lõpetasid Yale’i 1973 aastal, Yale’i juurakooli lõpetanu 

Gerald Ford sai Ameerika Ühendriikide presidendiks1974 aastal, kui Nixon 

Watergate’i skandaali tõttu tagandati ning ka mõlemad George Bushid, nii 

seenior kui juunior on Yale’i mehed, kes võeti vastu Skull and Bone 

Society’sse. History Channeli dokumentaalsaates 2001 aasta veebruaris 

nimetati huvitav fakt, et noorema Bushi nimi Skull and Bones’is oli 

“Ajutine!”. Skull and Bones’i liikmed viisid läbi oma veriseid rituaale, mille 

hulka kuulus ka inimkolbast joomine, akendeta mausoleumis Yale’i 

ülikoolilinnaku vastas. (Vt …And The Truth Shall Set You Free ja The 

Biggest Secret). Jim Shaw avaldas, et Šoti Riituse vabamüürlaste 33.-ndale 

tasemele vastuvõtmise rituaal hõlmas ka inimkolbast veini joomist. 

Puhastuse ajal 1307 aastal süüdistati Templirüütlite Ordut, millest 

Vabamüürlus suuresti pärineb, inimkolba kasutamises oma rituaalides ja 

tõepoolest, nende laevadel lehvis kolba ja kontidega lipp. Pat Robertsoni 

isa, senaator A. Willis Robertson aitas takistada Kongressi juurdlust 

Illuminaatide pangandus- ja valuutatoimingute kohta Föderaalreservi 

Pangas.  Pat Robertson kirjutas oma raamatus The New World Order, et 

tema isa oli Pangandus- ja Valuutakomitee (House Banking and Currency 

Committee) esimees ning jätkas sellega võrdväärse asutuse juhtimist 

Senatis. Tema sõnul kuulus isale: 

“…panganduskomitee siiras toetus [ja] seda raamatut 
kirjutades vaatan ma väärtuslikku hõbedast kandikut, mille 
Ameerika Pankurite Assotisatsioon kinkis talle oma 
aastakoosolekul San Franciscos, 25. oktoobril 1966. Minu isa 
kolleegiks Senatis oli ka Prescott Bush, George Bushi isa.”

9
 

Raamatus kiitleb Robertson oma “auväärse pärandiga, mis ulatub 

koloniaalajast Inglise aadlikeni”. Oo, ma olen üllatunud! Tema isa sõber, 

Prescott Bush  (Yale, Skull and Bones) oli Harrimani Impeeriumi kaudu üks 
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Adolfi Hitleri finantseerijaid. Üks Harrimani ettevõtetest, the United 

Banking Corporation (UBC), oli seotud Nürnbergi protsessil üheks 

suurimaks natside sõjamasina finantseerijaks tunnistatud Fritz Thysseni 

terase ja pangandusvõrguga. Prescott Bushi poolt juhitava UBC kaudu 

suunati Illuminaatide suguvõsadelt hiiglaslikke summasid Hitleri sõjalise 

ekspansiooni laiendamiseks ( vt And The Truth Shall Set You Free). Pole 

ime, et Robertson 2000 aastal laenas oma toetuse president George W. 

Bushi ehk “Shrub’i” valimistele. 

Joonis 39: Pat Robertsoni Christian Broadcasting Networki logo.  
Joonis 40:  Trinity Broadcasting Networki lõvi, valge hobune ja tuvi. 

Robertson väidab end olevat uuesti sündinud evangeelne kristlane. 

1961 aastal asutas ta Christian Broadcasting Networki (CBN) ning juhib ka 

selle igapäevast, võluvalt igavat vestlussaadet, The 700 Club. CBNi 

toetavad rahaliselt Illuminaatide perekonnad ja selle logoks on nende 

klassikaline süüdatud tõrvik (Joon 39).  Teise Ühendriikide juhtiva kristliku 

telekanali, the Trinity Broadcasting Newtworki (TBN)  logol on lõvi ja 

valge hobune – mõlemad iidsed päikesesümbolid – ja tuvi, mis 

sümboliseerib Illuminaatide jumalannat (Joon 40). Ameerikasse sattudes 

vaata TBNi. See on unustamatu kogemus ja su silmad ei suuda nähtut 

uskuda. 1988 aastal oli Robertson vabariiklaste presidendikandidaadiks ja 

asutas aasta hiljem Kristliku Koalitsiooni poliitilise survegrupi. Ta sündis 

1930 aastal Lexingtonis, Virginias, õppis New Yorki Tehnoloogia 

Seminaris ning määrati 1961 aastal Illuminaatide kontrollitavasse Lõuna-

Baptistide kirikusse. “Piiblimeelse konservatiivina” väidab ta end uskuvat 

“traditsioonilistesse väärtustesse”. 1981 aastal pani ta evangeelsete kristlaste 

poliitilisse tegevusse värbamiseks aluse Vabaduse Nõukogule. Seejärel 

toetas tollast president Bushi 1992 aasta tagasivalimiste kampaanias, 

millega olid ulatuslikult seotud Robertsoni “Kristlik Koalitsioon”  ehk 

“Õiglased Religioonis”. CNNi kätte sattunud salajased dokumendid 

näitavad, et Robertson valis isiklikult välja enam kui 30 Bushi kampaania 

juhti ja Bushi kampaania teadis aegsasti 40 miljoni Bushi pooldavate 

Kristliku Koalitsiooni valijajuhendite trükkimisest ja levitamisest. See 

omakorda teenis raha Kristlikule Koalitsioonile.
10

 

Mõeldes Bushile, - kui pedofiilile, lapsetapjale, narkokaupmehele, 

massimõrvarile ja satanistile. Milline iroonia selles peitub. Kuidas sobib see 

Robertsoni ja tema jõugu väidetavate “kristlike” vaadetega? Kuid 

“Õiglastes Religioonis” peitub palju rohkem kui religioon. Kui selle 

kõrgemal tasemel üldse on mingit religiooni, mida võiks kristluseks pidada. 

See on puhas pettus ja ma soovitaksin kristlastel uurida, kes nende 

religiooni juhib, täpselt nagu soovitan ka juutidel uurida, kuidas nende endi 

poolt määratud juhid B’nai B’rithis, Laimuvastases Liidus, Briti Juutide 
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Saadikute Nõukogus ja Bronfmani-ridades, nagu Kanada Juutide Kongress 

ja Ülemaailmne Juutide Kongress, nendega halastamatult manipuleerivad. 

Petistest “kristlaseid” ja “juute”, kes neid organisatsioone  kontrollivaid 

juhib tegelikult seesama jõud. 

Selle raamatu kirjutamise ajal nimetas George W. Bush Senaator John 

Ashcrofti justiitsministri ametisse. Ka Ashcroft kuulub Religioonis Õiglaste 

hulka, kes tunduvad pärinevat samast käi-minu sõnade-mitte tegude-järgi 

vormist, mis sünnitas ka Pat Robertsoni. Ta kirjeldab end kui kristlikku 

konservatiivi, kes ei joo, suitseta ega tantsi. Ta on abordi vastane, kuna see 

on jumala loodud inimelu hävitamine, kuid toetab siiski surmanuhtlust. 

Vaatame teda lähemalt. Ashcroftile on kuulsust toonud vaid sõda 

narkootikumide ja psühhotroopsete ainete vastu ja mõnedele sellelaadsetele 

kuritegudele surmanuhtluse nõudmine. Samas on ta alates 1993 aastast 

võtnud õlletootjatelt vastu $44 500, sealhulgas $20 000 St.Louis’s asuvalt 

Anheuser-Buschilt. Ka alkoholitööstus kiidab teda Ameerika Õlleinstituudi 

poolt valmistatud videoülistuses. Ema Jonesi ajakiri esitas Ashcroftile selle 

vastuolu kohta küsimuse ja viimane vastas: “Sellele on suur nõudlus. Ja 

vastutustundlikul tarbimisel, on see toode nagu kõik teisedki.” Noh ja 

asjaolul, et see talle raha sisse toob pole muidugi mingit tähtsust. 1994 aasta 

Senati kampaaniaks võttis Ashcroft raha vastu ka tubakatööstuselt ning 

ütles tubaka kohta, et inimestel peaks olema vabadus halbu valikuid teha. 

Tähendab, kui Ashcroft just teisiti ei otsusta. Temagi on Bushi valitsusele 

iseloomulik Robertsoni-tüüpi kloon – ultraparempoolne silmakirjatseja 

selektiivse “moraaliga”, mis võib hetkevajadusele vastavalt iga lausega 

muutuda. 

Toetage vaeseid ja viletsaid …mhm, Pat 

Robertsoni 

Kristlikku kaastunnet eviv Pat Robertson kasutab oma telekanali 

vaatajaid oma ärihuvide, või pigem siiski “vaeste ja viletsate” toetamiseks. 

Ta omab hiiglaslikku meedia ja äriimpeeriumit, mis tänu teile sobib 

suurepäraselt tema kristliku “abiandmisega”. Üks tema kurikuulsaid 

äritehinguid toimus Kongos, endises Sairis, mida praegusel hetkel laastab 

taas üks Illuminaatide sõda. Robertsoni sealne ettevõtlus hõlmas ka tema 

sõpra, pahelist ja kriminaalset diktaatorit, hiljuti surnud Mobutu Sese Sekot. 

Mobutu röövis oma riigi finantse ja paigutas miljardeid dollareid eraldi 

arvetele Šveitsis ja mujal. Räägiti, et Mobutu võinuks Sairi majandusliku 

luupainaja lahendada lihtsalt isikliku tšeki väljakirjutamisega. Robertson 

püüdis pakkuda Mobutut kui kristlikku antikommunismi kantsi, kes võitleb 
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Aafrikas USA huvide kaitsel marksistlike partisanidega. Need kaks olid 

lähedased sõbrad ja ühe ärireisi ajal söötis ja jootis Mobutu Robertsoni oma 

isikliku jahi pardal. Robertson asutas teemantide kaevandamiseks Aafrika 

Arenduskompanii ning Sairi valitsus, teiste sõnadega Mobutu, andis sellele 

ka puidumüügiloa. Siin muutuski väga kasulikuks Robertsoni Club 700, 

mida korraldas Christian Broadcasting Network. Liikmetele ja vaatajatele 

räägiti, et nad annetavad raha  “Missioonile ‘Blessing’” Aafrika hädaliste 

aitamiseks. Kui missiooni töötajate ütlused tõele vastavad, olid hädalised 

rohkem tuntud Pat Robertsoni nime all. Missioonile palgatud pilootide 

sõnul kulus enamik nende õhus veedetud ajast, välja arvatud mõni üksik 

meditsiinivarustuse transportimiseks mõeldud lend, kaevandusseadmete ja 

muu Robertsoni Aafrika Arenduskompaniile vajaliku varustuse 

transportimiseks. Üks lenduritest, Robert Hinkle, rääkis ajalehele Virginia 

Pilot:  

“Jõudsine sinna, lennukisabadele maalitud “Operation 
Blessing”, kuid mingit humanitaarabi me ei osutanud. Me 
varustasime kaevureid ja lennutasime pinnasepumpasid 
Kinshasast Tsihkapasse [missiooni “Blessing” baas]. 
“Üks kord tõime meditsiinivarustust,” lisas Hinkle. “Kõige 
rohkem võis seda olla 500 naela ..”

11
 

Virginia osariigi ametnikud keelduvad Robertsoni heategevus- ja 

teemandikaevandus- ettevõtte uurimise käigus tehtud avastusi 

kommenteerimast. Virginia Tarbijakaitseamet on alates 1997 aasta juunist, 

kui osariigi senaator tõstatas esmakordselt Robertsoni maksuvabastuste  ja 

võimaliku tarbijapettuse küsimuse, “uurinud” avaldusi tema tegevuse 

kõlvatuse kohta. Ajalehe Virginia-Pilot 1998 aasta 1.oktoobri väljaandes 

keeldus osariigi kohtuminister Mark Early mistahes teabe või 

uurimistulemuste avaldamisest. Robertson annetas Barley 

valimiskampaaniale 35 000 – suurim üksikisiku annetus. Kas sooviksid 

kuulata Pat Robertsoni moraaliloenguid? Või ostaksid temalt kasutatud 

Piibli? Ei, isegi mitte uut. Kuid paljud teevad seda. End skandaalist säästa 

püüdes on Robertson Mobutu nüüdseks hukka mõistnud. 

Paljud inimesed ei tea, et telekanalile Family pani aluse Pat Robertsoni 

International Family Entertainment (IFE). Oma sõnul soovis Robertson 

pereväärtusi propageerivat kanalit, mis ei laskuks seksi ja vägivallani. Siis 

aga müüs ta Familiy Channeli  koos IFEga ligi 1,7 miiljardi eest … Rupert 

Murdochi News Corporation’ile. Tehing tegi Robertsonist multimiljonäri. 

Tema CBN omas 3,8 miljonit IFE aktsiat. Robertson ütles, et aktsiate 

müügist saadud $136,1 kulutatakse ülemaailmse evangeelse programmi 

finantseerimiseks. Lisaks saab CBN veel $109,3 miljonit Robertsoni poolt 

IFE aktsiatega loodud usaldusfondist. Selle raha saab kätte 2010 aastal. 
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Pealegi müüs Robertsoni Regenti Ülikool oma 4,2 miljonit IFE aktsiat  

$147 miljoni eest. Robertsoni sõnul pidi see raha minema tema kooli 

annetusfondi.
12

 

Need on vaid mõned lõigud mehe elust, kes püüab rääkida 

ameeriklastele, kuidas oma elu elada ja kellel lasta end juhtida.  Moraalse 

enamuse juht? Jama. Algusest peale on kristlus ja religioon loodud 

eesmärgiga petta ja aegade algusest on neid ka petmiseks kasutatud. Need, 

kes tippu jõuavad teavad, et kogu “usu” aluseks on rumalus. Nende jaoks on 

mängus raha ja võimalus toetada oma Illuminaatidest isandaid. 

Jeesuse Kristuse Viimsepäeva Hübriidide 

kirik 

Kõigi religioonide tippude hulgas ringi vaadates leiad ainult petiseid 

või sataniste, sageli mõlemaid ja inimesi, kes on liiga manipuleeritud, et 

mõista, mis nende ümber toimub. Usupetiste filosoofia on lihtne: Selleks, et 

saada, mida taha, ütlen mida vaja ja olen see, kes vaja. Minu kogemused 

näitavad, et kõige ilmsem satanistide kirik on Mormoonide ehk Jeesus 

Kristuse Viimsepäeva Pühakute kirik Salt Lake City’s Utah osariigis. 

Trans-Formation of America’s ütleb Cathy O’Brien, et Salt Lake City’s, 

mormoonide juures asub üks suurimaid Illuminaatide traumapõhise 

meelekontrolli keskusi. Nagu juba öeldud on Mormoonid Illuminaatide 

loodud ja nende asutajate hulka kuuluvad kõrgetasemelised vabamüürlased 

ja Merovingide suguvõsa esindajad. Asutamist toetasid ka Rothschildid. 

Mormoonide usulahu asutas Joseph Smith 1823 aastal, kui talle oli ilmunud 

Moroni nimeline ingel. Mormoonide Pühakiri on väidetavalt ülevaade 

sellest, kuidas “Iisraeli kadunud hõimud” Ameerikasse tulid. Kuid 

samariitlaste kinnitusel polnud mingeid “kadunud hõime” olemas. Oma 

muinasjutus väidab Joseph Smith veel, et Jeesus külastas Ameerikat selleks, 

et näha oma väljavalitute loodud tsivilisatsiooni. 15. märtsil 1842 sai 

Smithist Vabamüürlaste Vastuvõetud Õpipois ja juba järgmisel päeval tehti 

temast Müürseppmeister. Vabamüürlaste reeglite järgi peab nende vahele 

jääma vähemalt 30-päevane vahe, aga Illinois’ Looži vanameister Abraham 

Jonas loobus sellest. Oma teoses Histroy of the Church kinnitab Joseph 

Smith, et on vabamüürlane ja märgib, et 15. märtsil 1842: “… andis minu 

ettevõtte kontoris kokku tulnud Nauvoo Loož mulle vabamüürluse esimese 

taseme.” Järgmise päeva kohta on ta üles tähendanud: “Ma olin 

Vabamüürlaste Loožis ja sain kõrgema taseme (Müürseppmeister). 

Mormoonide Ajalooassotsiatsiooni president Dr. Reed Durham, ütles: 
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“Pole vähimatki kahtlust, et Joseph Smithi poolt 
vabamüürlastele tutvustatud Mormoonide tseremoonia, mida 
hakati nimetama Annetamiseks oli vabamüürluse otsese mõju 
all. Samuti on ilmne, et vähemalt osaliselt võib Nauvoo templi 
arhitektuuris leida vabamüürluse mõju. Tõenäoliselt oli 
tegemist tahtliku püüdega kasutada vabamüürlaste sümboleid 
ja motiive …”

13
 

Kui keegi kahtleb selles, et Mormoonid pole muud kui teise nimega 

vabamüürlased, võrrelgu vabamüürlaste vandeid mormoonide omadega. 

Toome ainult ühe näite: Mormoonide tseremoonial öeldakse: “Ühiselt ja 

eraldi kohustume me püha lepinguga ja tõotame, et me ei avalda selle, 

Aarini Preesterkonna Teise Märgi  saladusi. Peaksime me seda siiski 

tegema, siis laseme oma rinna lõhki rebida, südame ja elundid välja 

tõmmata ning anda lindudele taeva all ja loomadele väljal.” Vabamüürlaste 

rituaal ütleb: “Mina …. Tõotan ja vannun pühalikult  ja siiralt, … et ma ei 

anna Kaasvabamüürlase taset mitte ühelegi madalama tasemega isikule ega 

mistahes muule olendile teadaolevas maailmas…seon ennast karistusega, 

mis pole muud kui vasaku rinnapoole avamine ning südame ja elundite 

välja rebimine … et need langeksid maa peal metsloomade ja õhus 

raisakotkaste saagiks …”.  Joseph Smithi Mormoonide Annetustseremoonia 

oli lihtsalt Vabamüürlaste Sinise Looži Tasemete tseremoonia. Neil on isegi 

ühesugune aluspesu. Mormoonide alussärgil katab paremat rinda puussepa 

nurklaud ja vasakut  vabamüürlaste kompass. Naba juures on ava, mis 

sümboliseerib karistust mormoonide saladuste väljaandmise eest – soolikate 

väljalaskmist. Öeldakse, et aluspesu “kaitseb ja varjab” neid ning kantud 

aluspesu võib muuks otstarbeks kasutada vaid siis, kui vabamüürlaste 

nurklaud ja kompass on välja lõigatud. Need juhised tulevad otse 

okultismist või maagilistest rituaalidest. Endine 33 taseme vabamüürlane 

Jim Shaw kirjeldab veel ühte seost mormoonide ja vabamüürlaste vahel: 

“Nii vabamüürlaste Loožis kui mormoonidel, kes soovivad 
osaleda Mormoonide Templi salajastel rituaalidel, peab olema 
soovitus.  Suur osa Mormoonide Templi rituaalidest on 
samasugused kui Vabamüürlaste rituaalid, kuna Smith võttis 
need üle.”

14
 

Mormoonide hooned on ehitud Illuminaatide sümbolitega. Kõige 

selgemat satanistide sümbolit – tagurpidi pentagrammi – võib näha nii 

Mormoonide templil Salt Lake City’s, lähedal asuval mormoonide 

muuseumil, kui ka paljudel muudel mormoonidele kuuluvatel varadel. 

Satanismi rituaalides kasutatakse pentagrammi deemonite kokku 

kutsumiseks ja ümberpööratud kujul öeldakse see olevat “Saatana”, 

Mendese Kitse või Baphometi märk. See on jumalus, mille kummardamises 
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süüdistati Prantsusmaal 1307 aasta puhastuse ajal mõningaid Templiordu 

rüütleid. Kõikjal, kus esineb Illuminaatide satanistlikku tegevust, on 

silmatorkavalt esile toodud ka Kuu ja Päikese märgid. Enne hävitamist 

sisaldas mormoonide Nauvoo tempel 30 2,5-tonnist kiirgavat Päikest 

kujutavat kivi ja 30 kuukivi. Smithi sõnul sümboliseeris Päikesekivi 

mormoonide “taevast kuningriiki” – jällegi vabamüürlaste sümbol. Salt 

Lake City’st leiab nii Päikesekive, Kuukive, Saturni kive, tähtede kive, Maa 

kive kui ka Suure Vankri kujutisi. Samuti Illuminaatide kõikenägevat silma 

– üht nende kõige ilmsemat sümbolit. Mormoonid kasutavad Merovingide 

suguvõsa sümbolit – mesilastaru. Siin pole midagi imestada, kuna selle 

geneetilise jada moodustavad kaks Smithi ja Brigham Young. Samuti 

sümboliseerib mesilastaru iidset jumalanna Artemist, tuntud ka Diana nime 

all. Salt Lake City tempel on ehitatud graniidist, kivist, mida on läbi aegade 

kasutatud maapealsete võimukeskuste ja esoteeriliste initsiatsioonide 

keskuste rajamiseks. Salt Lake City’s templi lähedal kõneldes, avastasin 

William J. Schnoebeleni suurepärase raamatu pealkirjaga Mormonism’s 

Temple Of Doom (Triple J Pub., Idaho Falls: 1987). Enne Salt Lake City 

Templis mormooniks pühitsemist võeti Schnoebelen vastu Wicca 

paganlikku usku ja seejärel vabamüürlusse. Ta kirjeldab üksikasjalikult 

nende kolme pühitsemise sarnasust. Neil on samad vanded, salajased 

käepigistused ja riided. Me näeme ühte nägu, mida varjavad erinevad 

maskid. Kui vabamüürlane on hädas, hüüab ta: “Oh Issand, minu Jumal! 

Kas pole mingit abi lese pojale?” Surres lausus Smith: “Oh Issand, minu 

jumal! Kas pole mingit abi lese pojale!” Ta tegi ka märgi, mis 

vabamüürlastel tähistab häda ja kitsikust. Joseph Smith kandis tuviga 

medaljoni, mille kinkis talle Inglise vabamüürlaste looži tuvi aga 

sümboliseerib Illuminaatidel kuninganna Semiramist (El), Babüloonia 

kolmainsuse naisjumalust ja Draakon-kuningannasid. Tänapäeval on 

mormoonidel kui Illuminaatide olulisel harul tugev mõju Washingtonis. 

Mormoonide kirikuvanem (El-der), kongresmen Orrin Hatch on üks nende 

esindajatest, kuid on ka palju teisi.  

Puhtaksküüritud nägude ja moekate riietega lihtmormoonidel, kes su 

uksele koputavad või sind tänaval peatavad, pole sellest kõigest aimugi. Kui 

ma 1999 aastal Salt Lake City’t külastasin, viisid kaks armsat mormooni 

tüdrukut mu ekskursioonile templi juurde. Üks oli Taist ja teine Hong 

Kongist. Kodus olid nad ööd ja päevad tööd rabanud, et maksta lennupileti 

eest Ameerikasse ja katta kõik kulud, mis kaasnevad “privileegiga” sel moel 

kirikut teenida. Nad rääkisid mulle täpselt seda, mida ülemused kõigile 

külastajatele rääkida käskisid ja esitasid oma jutu vähimagi kahtluseta. Ma 

nimetasin neile paar fakti “Jeesuse” loost ja nemad kinnitasid, et ei teadnud 

sellise info olemasolust mitte kõige vähematki. Ma küsisin, kas nende arust 

omab mingit tähtsust asjaolu, et mormooni kirikule panid aluse 
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vabamüürlased. Nad vaatasid teineteisele hämmastunult otsa ja lõpuks küsis 

üks: “Mis on vabamüürlased?” Sel moel saabki käputäis masse kontrollida. 

Siis on veel kummaline lugu kärnkonnast, kes ilmus Smithi sõnul siis, kui ta 

läks otsima plaate, millel asutati mormoonide usk. Aeg-ajalt töötas Smith 

Benjamin Saundersi perekonna juures. 1884 aasta septembris antud 

intervjuus, mis on mormooni raamatukogu arhiivis ikka veel alles rääkis 

Saunders, et Smith kirjeldas, kuidas ta nägi kärnkonnasarnast kahepaikset 

inimeseks muutumas. Saunder rääkis: 

 

“Kuulsin Joe’d oma emale ja õele rääkimas, kuidas ta need 
plaadid oli hankinud. Ta ütles, et ingel juhatas ta nende juurde. 
Ta läks plaatide järele öösel. Plaate võttes märkas ta maas 
kasti kõrval midagi kärnkonna-laadset, see tõusis püsti, võttis 
inimkuju ja keelas tal neid võtta … Ta rääkis seda lugu täiesti 
tõsiselt. Tunduus, et ta usub iga oma sõna.”

15
 

 

1833 aastal kinnitas Willard Chase seda lugu oma tunnistuses: “Ta nägi 

kastis midagi kärnkonna-laadset, mis peagi võttis inimese kuju ja andis talle 

hoobi vastu pead.” Tõendid sellest, mida mormooni kirik endast tegelikult 

kujutab, panevad arvama, et selle jüngrid on samuti mingilt oluliselt võimult 

hoobi vastu pead saanud. Kuid nii paljud inimesed leiavad pimedast usust 

sellist tröösti, et kaitsevad oma uskumusi surmani, isegi kui on ise selle 

ohvrid. Täpsemat teavet mormoonide kirikust leiad Religiooni arhiivist 

veebileheküljelt www.davidicke.com  ja mujalt internetist. Mormoonide 

tegevust paljastava veebilehe aadressiga www.utlm.org   on koostanud ka 

kaks endist mormooni, Jerald ja Sandra Tanner. Sandra Tanner on Brigham 

Youngi lapselapselapselaps.  

Mormoonide satanism 

Mormoonide religioonile panid niisiis  aluse vabamüürlased, see 

kasutab vabamüürlaste ja Illuminaatide iidseid rituaale ja sümboleid ning 

vannub saladuste väljaandjatele veritasu ja hirmsat kättemaksu. Kõik 

märgid viitavad satanismi kantsile, mida see ka on. Paljud mormoonide 

satanismi ja meelekontrolli ohvrid on mulle oma saatust tunnistanud ning 

järgnev lugu puudutab neid kõiki. Selle rääkis naine, kes kasvas üles Utah 

osariigis, mormoonide usu vaimus. Ta ütles mulle, et “enamik varasemaid 

usklikke pärinesid Merovingide suguvõsast, kes on Illuminaadid” ja 

robotlike traumapõhise meelekontrolli läbi teinud orjade loomiseks 

http://www.davidicke.com/
http://www.utlm.org/
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pärandati laste kuritarvitamise traditsiooni põlvkonnalt põlvkonnale.  “Nad 

aitasid üksteist, ahistades ja traumeerides üksteise lapsi, et nende isiksust 

lõhestada,” rääkis ta. Hämmastavalt paljud “usud” julgustavad ja isegi 

nõuavad, et inimesed abielluksid oma “kirikuga”. Traumapõhise 

meelekontrolli uurijad on jõudnud järeldusele, et Illuminaadid otsivad 

perekondi, kus on olemas laste ahistamise ja traumapõhise meelekontrolli 

traditsioonid, kuna iga järgnev põlvkond on meelekontrollile 

vastuvõtlikumad, kuna DNA kaudu edasi kanduvad kogemused on neid 

vastavalt programmeerinud. Ahistatud lastega perede võrgustik kujutab 

endast teistest rohkem meelekontrollile avatud isikute kasvulava. Kui need 

pered on veel Anunnakkide suguvõsast, ongi peavõit käes. Meelekontrolli 

suhtes väga avatud inimesed, kelle organisme on neljanda dimensiooni  

olemusvormidel nende geneetika tõttu lihtsam “omandada”. Loomulikult 

kummitavad Mormoonide kirikut geneetika ja suguvõsad ning nende 

hiiglaslikke genealoogilisi andmebaase kasutavad Illuminaadid, et pidada 

arvestust selle üle, kellel on reptiilne päritolu ja kellel mitte. Uurija Alan 

Walton kirjutab: 

 

“Minu genealoogiline liin ristub Inglise kuningliku perekonna 
omaga ning minu arusaamist mööda on paljud hübriidliinid 
jõudnud välja neo-vabamüürlaste looži, mida tuntakse 
Mormooni/LDS kiriku nime all ja mis varjab paljusid vanu 
reptiilide suguvõsasid … võib-olla sellepärast IDS eelistabki 
suuri peresid, et neist normaalne inimgeneetika välja “aretada” 
ja asendada reptiilide/hübriidide liiniga? Ma tunnen väga 
paljusid mormoonide poolt vägivaldselt röövituid, kel esineb ka 
isiksuse kahestumise sündroom. Kuid olen märganud, et need 
inimesed on tohutu pinge all, eriti Utah’s (ühes peamises 
reptiilide ja hübriidide põrandaluses pesitsuspaigas) 
RÄÄKIMATA nende vägivaldsest omastamisest, kuigi 
ametlikult õpetab mormooni kirik maaväliste tsivilisatsioonide 
olemasolu. Kuid veelgi rohkem on seal puhtaverelisi reptiilide 
ja hübriidide suguvõsasid, kes elavad pidevalt põranda all ning 
on reedetud saatanakummardajad, verejoojad ning 
kujumuutjad”

16
 

 

Nimetagem minu mormoonist informaatorit Jane’iks, sest nagu enamik 

oma loo jutustanud inimesi on ka tema mures tagajärgede pärast.
17

  Eriti 

juhul, kui on ise näinud, milleks need inimesed võimelised on. Ta rääkis, et 

võttis esimesest mormoonide rituaalist osa Bountiful’is, Utah osariigis, 

seljas kleiti, mille ema oli talle neljandaks sünnipäevaks õmmelnud. Üks 
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naine peksis teda vitstega ja sõnas: “Näed, Jeesus ei armasta sind ja ta ei 

päästa sind.” Need sõnad tulevad otse traumapõhise meelekontrolli 

käsiraamatust. Jane’i sõnul oli peks nii valus, et ta väljus oma kehast ja 

vaatas seda kõrvalt. Seda juhtub sellises olukorras tihti ja seeläbi “lahutab” 

(lõhestub, tõmbub tagasi ja eemaldab) mõistus end traumast. Inimesed neist 

suguvõsadest, kus laste ahistamine on levinud, lahutuvad kergesti ja iga 

kord luuakse nende meelde üks uus lahter. Teda peksnud naine oli laste 

pühapäevakooli õpetaja. Järgmisel pühapäeval ei tundnud Jane teda ära, sest 

trauma oli kapseldunud. Siiski reageeris ta rabelemise ja kisaga, sel hetkel 

teadmata, miks. Kuna tal nagu paljudel teistelgi ohvritel hakkasid 

mälestused taastuma, meenus talle selgelt, et ta pandi seedripuust kirstu ja 

kaas löödi kinni. Ta jäeti sinna teadvusekaotuseni ja virgudes, öeldi, et 

Jeesus teda ei armasta ja Saatan on tulnud teda päästma. See toimus mitmel 

korral ja eesmärgiks oli ilmselt kasvatada temas truudust satanismile. 

Samuti meenuvad talle korrad, kui ta oleks peaaegu uppunud. Ta rääkis, et 

teda alandati, peksti ja näljutati. Tema isa sõi tema ja venna silme all, kuid 

nemad olid näljas. Samuti koheldi ema. Need kõik on klassikalised 

meelekontrolli tehnikad. Kui inimesed on pikka aega söömata ning 

vaimselt, emotsionaalselt ja füüsiliselt kurnatud, on nad sisendusele 

avatumad. Näiteks on maailma rahvastik pärast maailmasõdu sisendusele 

altim, kuna on vaimselt, emotsionaalselt ja füüsiliselt kurnatud. Kui Jane’i 

pere kolis Murray’sse, Utah osariiki, saatis kool teda kord nädalas 

sotsiaaltöötaja juurde, kes teda seksuaalselt kuritarvitas. Talle öeldi ka, et 

kui ta kellelegi räägib, läheb tal väga halvasti. Nagu oleme juba näinud, 

räägitakse lastele sageli et nemad, neile kallid inimesed lemmikloomad 

tapetakse, kui nad kellelegi räägivad. Neile antakse uimasteid ja sunnitakse 

teisi lapsi ohverdama. See võetakse videosse ja näidatakse neile, kui nad 

uimasti mõju all ei ole. Siis öeldakse, et kui nad ei tee, mida kästakse, 

näidatakse videot politseile ja nad lähevad vanglasse. Jane mäletab 

vähemalt kahte korda, kui vanemad hoidsid teda kinni ning talle midagi 

süstisid. Teda ja ta venda ahistati pidevalt seksuaalne: 

“Tol ajal pilastati mind nii kohutavalt loomadega, et kolm korda 
tekkisid mu pärakusse lõhed. Mul ei tulnud pähegi sellest 
emale rääkida, sest olin nii hästi programmeeritud saladust 
hoidma… Lihtsalt kannatasin vaikides. Ma mäletan ka mees, 
kes mu ema seksuaalselt ära kasutas, kuid emal pole sellest 
mingeid mälestusi.”

18
 

Kahekümneaastasena läks ta mormoonide kõige salajasematele 

rituaalidele Salt Lake City Templisse. Templi peaukse asemel viidi ta sisse 

tänavaalusest tunnelist. Vahetult pärast Salt Lake City külastamist saadeti 

mulle väidetavalt mingist sõjalisest allikast pärinev materjal, mis kirjeldas 

mormooni templi paiknemist otse reptiilide maa-aluse baasi kohal, kuhu 
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pääses templist. Paljudes iidsetes püramiidides, templites, vallides ja 

muudes maapealsetes ehitistes oli samuti sissepääs reptiilide maa-alustesse 

linnadesse. Jane viidi tunneli kaudu Roosa Toa nimelisse paika. Seal nägi ta 

mitmeid must riietatud mormoonide liidreid, kes ülistasid Lutsiferi 

rituaaliga, mida nimetati Õigeks Palvetamise Korraks. See on tseremoonia 

rituaalne vorm koos kõigi märkide, tunnuste ja karistustega, mille tõelised 

mormoonid läbi teevad. Ta nägi, kuidas üks mormoonide juht, president 

Benson seoti tooli külge ja topiti tropp suhu, kui ta keeldus ohverdamist 

vaatamast. Kui ta ikka veel osalemast keeldus, topiti ta valgesse kotti, mis 

nägi välja nagu pesukott ja kõik peksid teda. Samuti koges Jane, kuidas 

looted, mida ta kandis täiesti seletamatult kadusid. 

“Ma olin kolmandat või viiendat kuud rase ja kõik oli korras, 
kuid äkki ei tundnud ma kõhtu katsudes enam last oma üsas 
ja ta ei liigutanud enam ja ma polnud rase. Ükskord oli 
rasedus juba väga kaugele arenenud, ma ei tea küll täpselt kui 
kaugele, võib-olla seitse kuud ja laps kadus. Mind hoiti kuus 
nädalat uimastite all. Kui ma uimastitest vabanesin, katsusin 
kõhtu ja last polnud. 

 

“Paar aastat tagasi meenus mulle, kuidas ma selle lapse ühes 
toas sünnitasin … Minuga koos olid kaks meest, kellest üks 
väitis end olevat lapse isa. Kui laps oli sündinud, näitasid nad 
teda mulle ja rohkem pole ma teda näinud ega tea, mis temast 
sai. Mulle meenub ka, et minu kehast on välja võetud neli last, 
kes ohverdati, kui mina lamasin kivist ristikujulise altari külge 
seotult. Kõik kandsid musti rüüsid ja kapuutse ja me olime 
maa-aluses koopias või mingis sarnases ruumis. Ma mäletan 
kahte verest tilkuvat monstrumit, kes kaklesid mingi asja 
pärast, mida nad sõid. Need olid roomajad ja nägid välja 
dinosauruste moodi, keda õpetaja oli meile koolis näidanud. 
Ma ei tea, mida nad sõid. Ma püüan pidevalt mõelda, et ma 
tahan paraneda ja ma pean seisma silmitsi tõsiasjaga, et nad 
sõid minu last. Kuid siiamaani pole ma seda suutnud, see on 
nagu luupainaja. Mind ajab raevu mõte, et nad mõistuse 
minust välja ajasid. See on nii jube.” 

19
 

 

Ma kardan, et just last nad sõidki. Stseen, mida Jane kirjeldas Salt Lake 

City templi all, on sarnane Arizona Wilderi kirjeldustega Briti kuningliku 

perekonna poolt teostatavatest rituaalides paikades nagu Balmorali loss. 

Lugedes kõiki neid iidseid lugusid “jumalatele” ohverdamisest, sealhulgas 
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neist tuhandetest, keda ainuüksi Kesk-Ameerika asteegid ohverdasid, 

seisame silmitsi sõnasõnalt jumalale ohverdamisega.  Jane rääkis: “See veri, 

mida nad ihkavad on nagu homöopaatiline lahus meie tunnetest ja mõtetest, 

mis neile üle kantakse. “ Ta ütles, et näeb pikki halle kujusid mustades 

rüüdes ja neid näevad ka tema lapsed ja minia. “Eriti kummaline on, et me 

tunneme neid oma ümber, kuid alati me neid ei näe. Tundub, et neile pakub 

rahuldust end mulle siis näidata, kui olen üksi.” Ta vennanaine jäi kaksikute 

ootele, kuid lapsed kadusid enne sündimist ning naisest sai alkohoolik ning 

lõpuks sooritas ta nende hirmsate läbielamiste tõttu enesetapu. Jane jäi jälle 

rasedaks ning 1992 aasta märtsis, kuuldes majas kummalist, kuid tuttavat 

kiiret liikumist, algas tal verejooks. Ta viidi kiiresti haiglasse, kus tema 

seest leiti ainult platsenta: 

“Laps oli läinud ja nabanöör läbi lõigatud nagu keegi oleks 
maksast tüki eemaldanud, aga see koht ei veritsenud, verd 
jooksis sealt, kus platsenta emaka küljest lahti rebenes. Ka 
lootekott oli kadunud. Ma olin väga ärritatud ja teadsin, mis oli 
juhtunud, kuid loomulikult ei saanud ma seda meedikutega 
arutada.  Nüüd ma arvan, et esimesed hääled, mida kuulsin, 
olid olendite omad, kes lapse järele tulid, aga ma ei maganud 
ja see heli ei võtnud minu üle võimust nagu tavaliselt. Nad 
pidid lapse hiljem kätte saama, sest kui platsenta välja tuli, oli 
laps juba eemaldatud.”

20
 

1992 aasta oktoobris, samas kuus, mil Jane’i abikaasa vähki suri, oli ta 

lamanud voodil, ainult hommikumantel seljas, kui aknast tuli sisse valgus, 

mis põletas tema kõhtu augu, umbes pliiatsi suuruse, mis ulatus kuni 

siseorganiteni.  “See oli umbes emaka kõrgusel, kuid pisut nagu parema 

külje poole.” Tekkis tõsine infektsioon ja sellest tulid kõhule suured armid.  

Talle meenub, et arst küsis, kus ta end põletanud oli ja tema vastas, et need 

olid juba olemas, kui ta üles ärkas.  “Ma lihtsalt ütlesin, et ta ei suudaks 

ülejäänut uskuda.  Ta ei mõistnud ning soovitas mulle naha siirdamist, kuid 

mina keeldusin. Me leppisime vastuvõtuaja kokku ning ta tüütas mind 

jällegi nahasiirdamise jutuga, kuid mina jäin endale kindlaks. Haavad siiski 

paranesid mitme nädalaga ja nüüd on nahk sile, kuid tugevasti punetav. 

Teisel korral oli haav vähemalt väljasirutatud käelaba suurune.” 

Meelekontrolli ja satanistlike rituaalide ohvrid on rääkinud mulle sarnaseid 

lugusid mitmetest religioonidest, sest tegelikult on kõik üks ja sama, 

Illuminaatide religioon. Vapustav, et Jane’il on sellistes tingimustes 

jätkunud meelekindlust oma kapseldunud mõistust taaselustada ja seeläbi 

oma teadvuses toimunust järjest uusi mälestusi taastada. Ta ütles, et on 

saanud abi siirast usust Jeesusesse. Olen leidnud, et paljud paranevad 

meelekontrolli ohvrid hoiavad klammerduvad Jeesuse-usu külge, mis 

samuti tundub osana nende programmeeritusest. See on kahekordne seos. 



Ptk 16    Vaimne satanism ja kristlikud kelmid 

 380 

Jeesust kasutatakse “Saatana” vastaspoolusena ja need mängitakse ohvri 

meeltes teineteise vastu välja. Seega, mistahes programmerimise aspektile 

nad juurde pääsevad, Illuminaatide jumalaga on nad ikka seotud. 

Jehoova meelekontrolli kultus   

Jehoova tunnistajad ehk Vahitorni Ühing on samuti Illuminaatide 

religioon ja satanismi kants, mida kasutatakse meelekontrolliga 

tegelemiseks. Nagu kõik meelekontrolli kultused, eraldab seegi oma 

liikmeid süstemaatiliselt mitte-liikmetest. Jehoova tunnistajad on 

mormoonide täpne koopia, lausa nende vabamüürlastest asutajate, näiteks 

Charles Tase Rusesellini välja. Hämmastav, kuidas kõik asjad Illuminaatide 

maailmas omavahel kokku sobivad, kui oled valmis piisavalt sügavale 

kaevuma. Inimesed ja organisatsioonid, kes tunduvad teineteist avalikkuse 

ees ründavat ja ahistavat või siis konkureerivat, on tegelikult ainult ühe ja 

sama näo erinevad maskid. Meile on räägitud, et mormoonid ja Jehoova 

tunnistajad on erinevad organisatsioonid, kes seisavad erinevate 

“uskumuste” eest ning nii ühe kui teise jüngreid kohutab mõte, et nad 

omavahel kuidagi seotud võiksid olla. Aga mistahes usu mõtlematute 

jüngrite mass on vaid söödaks ja varjuks, mille taga toimub tegelik tegevus.  

Charles Tase Rusesell kuulus Ruseselli Illuminaatide suguvõssa, mis 

pani aluse kurikuulsale Skull and Bones Society’le Yale’i Ülikoolis. Russell 

oli satanist, oma naise sõnul ka pedofiil ja Rothschildide sõber. Rothschildid 

koos teiste Illuminaatidest pankuritega finantseerisidki tegelikult Jehoova 

tunnistajate ellukutsumist.  Jehoova tunnistajad nautisid “annetusi” 

organisatsioonidelt nagu Rotschildide kontrollitav B’nai B’rith, mis oli 

abistanud ka mormoone. Uurija Fritz Springmeieri sõnul tõestati seda 1922 

aastal Šveitsi kohtus. Üheks võtmeisikuks nende annetuste taga oli Frank 

Goldman, kellest sai hiljem B’nai B’rithi president. Miks peaks 

organisatsioon, mis on (teoreetiliselt) loodud juutide abistamiseks ja 

juudiusu edendamiseks, Jehoova tunnistajaid finantseerima? Ma usun, et 

Rothschildi nimi annab sellele küsimusele piisava vastuse. Charles Taze 

Russel oli kõrgetasemeline vabamüürlane ja Templirüütel. Oma sõprade ja 

toetajate nimel edendas ta Sionismi, mis on samuti Rothschildide leiutis.
21

 

 Algselt oli Russellide perekonnanimi Roessel ning saabusid Šotimaale 

Saksamaalt. Mõlemad riigid on tohutud okultismi keskused.  Saksamaalt 

pärinevad Rothschildid  ning Šotimaa on üks Illuminaatide suguvõsade 

võtmepiirkondi.
22
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Algusest peale kasutas Charles Russell oma Bethelis, Brooklynis, New 

Yorkis asuvat uut Vahitorni Ühingut musta või Enochi maagia kantsina, 

nagu tema satanismiharu nimetati. Oma raamatukaantele paigutas ta 

lendava päikeseketta - Illuminaatide iidse sümboli, mis tähistas 

tagasipöördumist Egiptusesse ja Babülooniasse. Ajakiri Vahitorn on alati 

sisaldanud massiliselt alateadlikku ja vähem alateadlikku okultistliku 

sümbolismi ja juba nimi Vahitorn ise on osa Illuminaatide ja vabamüürlaste 

legendist ja koodist. Nende vahitornid on “salapärased universumid”, 

nähtamatud kuningriigid. Russell ise maeti Ühendriikides püramiidi alla, 

pärast mõningate uurijate sõnul rituaalset tapmist  1917 aastal. Nagu olen 

öelnud, tapetakse juhtivad satanistid, kui nende aeg kätte jõuab, et nende 

okultistlikud võimed ei saaks edasi minna.  

Mormoonide ja Jehoova tunnistajate organisatsiooni tipptase on sama, 

seal tegelevad mormoonide vanemad (El-der) ja Vahitorni Ühing hoopis 

teistsuguse plaaniga, kui see, millest nad oma jüngritele jutlustavad. 

Jehoova tunnistajail kästakse uskuda Armagedoni 

(viimsepäevalahingut) ja seda tervitada, sest sel päeval maailm hävitatakse 

ja nemad on ainsad, kes holokaustist pääsevad. Meie, miljardid uskumatud 

kaome. Kuid mina ootan huviga, et näha, milline on maailma, kui 

vastutavatel kohtadel töötavad Jehoova tunnistajad. Jehoova prohvetid on 

kuulutanud Armagedoni juba religiooni loomisest peale, aga kuna kõik 

kuupäevad on möödunud, on eelmise asemel kohe uus välja kuulutatud. 

Tunnistajad ja nende lapsed eraldatakse ühiskonnast ning neile on lubatud 

ainult vajalik minimaalne kontakt uskumatutega. Sellega eraldatakse nad 

muust teabest ja tegelikkusest ning tunnistajate lahutamisel mitte-

tunnistajatest lõhutakse isegi perekonnad. Ühiskonnast eraldatutena käivad 

nad kolm korda nädalas koosolekutel, et oma ajuloputus kätte saada ning 

lasta enesele sisendada religiooni dogmat, vihkamist ja hirmu. Vaadake 

näiteid nende endi väljaannetest: 

“Kas on õige, et kristlikul Jehoova tunnistajal on ärisidemed 
inimesega, kes meie hulka ei kuulu? Üldiselt tuleks meil püüda 
igasuguse, nii ärilise, ühiskondliku kui vaimse kontakti 
vältimisele meie ridadesse mitte kuuluvate inimestega.” 
(Vahitorn, 1. detsember, 1952, lk 735) 
“Jüngrite hulka mitte kuuluva sugulasega, kes ei elas samas 
majas, võiks kokku puutuda ainult äärmise vajaduse korral. 
Mis puutub ilmalikku töötamisse, siis tuleks selliseid kontakte 
piirata ja kui vähegi võimalik neist isegi täielikult loobuda.” 
(Vahitorn, 15.juuli, 1963, lk 443). 
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“Truuduses jumalale ei tohiks ükski koguduse liige neid 
inimesi avalikus kohas kohates tervitada ega oma kodus vastu 
võtta.” 
(Organisation, 1972 a väljaanne,  lk 172) 

Ja nagu alati meelekontrolli kultuse puhul, mis on kõigi religioonide 

lõplikuks sihiks, avaldatakse jüngritele survet, et nad ei mõtleks ega esitaks 

küsimusi: 

“Hoiduge iseseisvast mõtlemisest! Kuidas see iseseisev 
mõtlemine end ilmutab? Tavaks on küsida Jumala nähtava 
organisatsiooni poolt loodud nõukogult.” 
(Vahitorn, 15. jaanuar, 1983, lk 83) 
“Võidelge Iseseisva Mõtlemise Vastu! Siiski, mõned juhivad 
tähelepanu sellele, et varem on organisatsioon pidanud 
mõningaid kohandusi tegema ja nüüd nad vaidlevad: see 
näitab, et peame ise otsustama, mida uskuda. See on 
iseseisev mõtlemine. Miks see ohtlik on? See annab tunnistust 
uhkusest. “ (Vahitorn, 15. jaanuar, 1983, lk 27). 

Ja siis kutsutakse Tunnistajaid üles oma Jumala nimel vihkama. Väga 

asjakohane, arvestades Piibli Jehoova vihkavat olemust: 

“Et halba vihata, peab kristlane vihkama ka seda inimest, 
kellega halb lahutamatult seotud on.” 
(Vahitorn, 15. juuli, 1961, lk 420) 
“Me peame tõeliselt vihkama, mis tähendab äärmise ja 
aktiivse vastumeelsuse väljendamist, jälestusväärseks, jälgiks 
ja kerglaseks pidamist ning põlastamist.  Loomulikult ei sobi 
ükski Jumala vihkaja elama sellel ilusal maal. Mida te teete 
mistahes vastiku või jäledaga, mida te põlastate ja jälestate? 
Vastus on lihtne. Lähete sellest eemale või kõrvaldate selle 
oma lähedusest. Te ei taha sellega mingit tegemist teha. 
Täpselt selline peab olema meie suhtumine Jehoova 
vihkajatesse.” (Vahitorn, 1. oktoober, 1952, lk 599). 

Olen kohtunud paljude inimestega, kelle pere on lõhkunud Jehoova 

tunnistajad ja nende vaimne diktaatorlus. Lapsed ei räägi oma vanemate, 

vennad õdedega (või vastupidi), sest peavad neid pahelisteks, kuna nad 

Jehoovat ei ülista. Organisatsioonist lahkujaid, olgu nende teened kui 

suured tahes, koheldakse kui pidalitõbiseid ja kui nende lapsed jäävad sinna, 

sunnitakse neid oma vanemaid vihkama ja keelduma nendega kõnelemast. 

Endine Tunnistaja, kes saatis minu veebileheküljele need tsitaadid 

Vahitornist, kirjutas: 
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"Ma olin 37 aastat Jehoova tunnistaja. Lahkusin 
organisatsioonist sealse äärmusliku kontrolli ja inimestega 
manipuleerimise tõttu. Kuna otsustasin enam mitte Jehoova 
tunnistaja olla, kiusatakse mind taga ja välditakse. Mul on 
keelatud kohtuda sugulastega, kes on endiselt lõksus selles 
raskes ja külmas ja halastamatus usus. Mul on keelatud näha 
oma õe ja vennalapsi. Need välistavad seadused on palju 
perekondi lõhkunud, olnud paljude lahutuste põhjuseks ja 
inimesi enesetapule tõuganud."

23
 

Aga miks peaks see Vahitorni juhte huvitama? Organisatsioon pole 

loodud mitte oma liikmete huvide teenimiseks. See eksisteerib ja on alati 

eksisteerinud Illuminaatide  teenimiseks. Popmuusika kuulamine ja 

tähtpäevade pühitsemine koos mitte-tunnistajatega laidetakse maha ning 

neid innustatakse iga päev Piiblit lugema. Samas on Brooklynis, New 

Yorkis (üks Illuminaatide ülemaailmseid keskusi) asuv hierarhia otsustanud, 

Piiblit tõlgendada. Neil kästakse kõike sõna-sõnalt võtta ja kuna peatükk 

15:29 räägib "verest hoidumisest",  tähendab see, et Jehoova tunnistajad 

keelduvad vereülekandest isegi juhul, kui nende oma laps seetõttu sureb. 

Kas saab olla sellest veel tugevamat meelekontrolli? Heebrea 10:25 ütleb: 

“Ärge loobuge üksteisega kokku saamisest." Sellele viidates sunnitakse 

inimesi viis korda nädalas Kingdom Halli koosolekutele kogunema. 

Jehoova tunnistajate puhul ei jälgita mitte ainult nende mõistust, vaid ka 

riietumisstiili ja soengut. Kõik nende eluvaldkonnad on kontrolli all, filmid 

ja teleprogrammid, mida vaadata ja mida mitte, sünnipäevade tähistamine, 

loteriid, suhted pärast abielulahutust, rassidevahelised abielud, tee ja kohvi 

joomine, kosmeetika kasutamine ja ehete kandmine, riigihümnid, 

rasestumisvastased vahendid, suuseks abielus ja masturbatsioon. Viimane 

on keelatud, aga samas kogu seda jama tõsiselt võttes teenid kindlasti ära 

kôlupea nimetuse? Mitte kõik Tunnistajad ei pruugi algul kõigile 

piirangutele alluda, kuid lõputu korrutamisega lüüakse nad lõpuks jalust ja 

indiviid allutatakse grupile. Tõsiseid vastuhakkajaid "nõustatakse" ja 

ähvardatakse jüngrite hulgast välja heita. Mõned on välja heidetud, sest on 

dokumenteerinud Vahitorni kirjanduses ja ajaloos ilmnenud tõestatavaid 

vigu. Vastuhakku juhtkonnale ja nende otsustes kahtlemist ei taluta ning 

pealekaebamist soositakse. See loob kujutluse olukorrast, et "kuskile-pole 

minna" ega "kusagile-peitu-pugeda", mida meelekontrolli operatsioonide 

puhul alati kasutatakse. Mikrokiip ja spioonikaamerate plahvatuslik levik on 

mõeldud kollektiivsele teadvusele samasuguse mõju avaldamiseks. 

"Valesti" käitumise saladuses hoidmine muutub nii raskeks ja selle 

tagajärjed on nii karmid, et lõpuks õnnestub ka kõige veendunum mässaja 

maha suruda ja raamidesse taguda. Tunnistajate innustamine "oma patud 

kirikupeale (El-der) üles tunnistada" avab ukse lõputule väljapressimisele. 
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Endiste Jehoova tunnistajate kinnitusel ei jää ülestunnistused saladusse. 

Neid hoitakse pidevas hirmu ja väärtusetuse seisundis, mis on samuti üks 

meelekontrolli programmide alustalasid. Kui soovid oma mõistusest ja elust 

loobuda, hakka mormooniks või Jehoova tunnistajaks. Tegelikult piisab 

ükskõik millise religiooni vastuvõtmisest. 

Vaadates religioonide arhiivi minu koduleheküljel, leiate kõikide 

usutunnistuste kirikutest hulgaliselt satanismi ja laste kuritarvitamist. 

Protestandid, katoliiklased, mormoonid, Jehoova tunnistajad, nelipühilased - 

absoluutselt kõik. Ja need on vaid murdosa kõigist teadaolevatest juhtudest, 

rääkimata palju suuremast hulgast, millest kunagi ei teatata. Veelgi jäledam 

on see,  et kiriku "hea nime" kaitsmiseks mätsitakse lastevastased kuriteod 

kinni. Mitte ainult religioonide aluseks olnud lood pole puhas fabritseering, 

vaid nad isegi ei järgi nende uskude positiivseid aspekte. Briti kõige kõrgem 

roomakatoliku vaimulik, Westminstri peapiiskop lubas üldtuntud pedofiilil 

jätkata tööd preestrina. Kirik maksis tema kahele ohvrile vaikselt 

kompensatsiooni, et nad suu peaksid ja need ei teatanudki politseile. 

Preestrit ennast, Isa Michael Hilli, varjas avalikkuse tähelepanu eest 

peapiiskop Murphy-O'Connor ning määras ta kaplaniks Gatwicki 

lennujaama. Seal ahistas Isa noorukit, kes jäi oma lennust maha ja läks 

lennujaama kabelisse lohutust otsima. 1997 aastal pandi Hill viieks aastaks 

vangi. Ūks tema paljudest ohvritest, tollal üheksa aastane, rääkis BBC 

raadiole: "Ta tavatses minu juurde tulla, voodi kõrvale põlvitada hakata 

mulle Jeesusest lugema ...teate küll, meie Issand .. ja ta pani oma käe minu 

teki alla, mu pidžaamapükstesse. Ma vihkasin seda, teate, see oli kõige 

hullem luupainaja." Paavsti poolt ametlikult ametisse määratud peapiiskop 

Murphy-O'Connorit hoiatati 1983 aastal, et Hill on lasteahistaja, kuid ta 

jätkas siiski tema toetamist. Peapiiskopi sõnul suhtub kirik lastekaitsesse 

väga tõsiselt. Kas tõesti? Mulle tundub, et pigem on oluline preestrikaitse ja 

oma-naha-kaitse. 

New Age,vana aja religioon 

Kõige selle taustal ei tule pähegi, et kristlusel võib olla midagi ühist 

niinimetatud "new age'iga", kuid tegelikult on. New Age väidab, et nad on 

loobunud kõigist ametlikest religioonidest, et otsida "isiklikku" ja "otsest" 

ühendust sellega, mida nimetame "Jumalaks". Tegelikult on mul palju ühist 

"New Age'i" mõtte aluseks oleva metafüüsilise baasiga, kuid seal sarnasus 

ka lõpeb. "New Age" on lihtsalt Illuminaatide viimane leiutis, loodud nende 

meelte püüdmiseks, keda ei saa aheldada ametlike religioonide ega 

niinimetatud "teadusega".  
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Mitme tihedusega, mitmedimensioonilise elu metafüüsilise olemuse 

mõistmine on tõele ilmselt liiga lähedal. Midagi tuleb ette võtta. Seega on 

New Age'i hiiglaslikud niidud asustatud nendega, kes elavad oma 

äärmuslikus illusioonis: nendega, kes on veendunud, et mõtlevad ja 

tunnevad iseenda eest, kuid tegelikult on oma mõistuse lihtsalt teisele 

isandale andnud. See võib olla "kanaliseeritud" olemisvorm teisest 

tihedusest, "Ashtar Command" (Illuminaatide loodud müüt mingitest 

maavälistest "päästjatest") või ilmselt lõputu vool gurusid ja "Maa peal 

elevaid jumalaid". Aastate jooksul olen ma neid videos ja erinevatel 

konverentsidel väga palju näinud. Kuulajad austavad neid, kuid siiski on 

vähemalt enamik kohalviibijatest kahestunud isiksusega Illuminaatide 

käealused või inimesed, kes oma kaaslasi teadlikult lollitavad. Tegelikult ei 

erine New Age'i kangelased kuigivõrd televisiooni "kristlikest" 

jutlustajatest, kes end vaatavaid miljoneid pügavad ja eksiteele viivad. Palju 

kordi olen kuulnud New Age'i päästjaid ütlemas, et mingi olemisvorm oli 

öelnud ühte või teist või oli juhtunud või juhtumas miski, mis polnud tõsi ja 

seda oli võimalik tõestada. Üks tüüp rääkis oma lipitsevatele kuulajatele, et 

tema ja ta meeskond olid Phoenixis, Arizona osariigis muutnud auto 

heitgaaside vibratsioone ja seega oluliselt saastatust vähendanud. Seda 

väidet tervitas metsik aplaus. Seega, kui ma samal õhtul Phoenixist läbi 

sõitsin, pidid linna kohal rippuv suitsupilv ja sissehingatav saastatud õhk 

lihtsalt kujutlusvõime vili olema. 

Ohh, Baa, Baa 

Ma ei oska tuua paremat näidet New Age'i petistest ja miljonitest, kes 

talle oma mõistuse üle annavad, kui Sai Baba. See tüüp on guru-figuur, 

keda tohutud inimhulgad kõikjal maailmas ja kõigis ühiskonnakihtides 

kummardavad kui "Maa peal elavat jumalat". Ta tegutseb oma "Ashramis" 

Puttaparthis, Indias. Tuhanded lähevad sinna ja lihtsalt istuvad, imetledes 

tummalt seda oranžis rüüs meest. Kord osalesin Inglismaal üritusel, kus üks 

naine, kes vaevalt suutis oma emotsioone valitseda, palus, et kuulajad 

laulaksid ühe laulu Sai Baba kiituseks. Aga kas teate, kes Sai Baba 

tegelikult on? Pedofiil, petis, varas ja ilmselt veel midagi hullemat. Te ei 

pruugi minu sõnu puhta kullana võtta. Küsige inimestelt, kes temaga üle 

kahekümne aasta koos on töötanud. Baba kauaaegsed pühendunud jüngrid, 

Faye ja David Bailey on teda ulatuslikult paljastanud kui kolossaalset petist 

nii oma kogemuste põhjal kui lõputult hulgalt teistelt, kes samuti  on 

taibanud, et Baba on fabritseeritud müüt, kogutud tõendite alusel. Teda 

kirjeldatakse kui läbinisti pahelist olevust, kes on tohutul hulgal 

kuritarvitanud lapsi, teismelisi ja täiskasvanud mehi. Ta on kuulus "vibuthi" 
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- tuhaaine ja "väärtuslike" kellade, sõrmuste ja nipsasjade poolest, mida 

võtab "eikuskilt", ilmutades neid teisest dimensioonist. Bailey'd ja terve 

rodu ülestunnistusi, mis nad on koostanud tõestavad, et "vibhutit" toodeti 

tablettidena röstitud lehmasõnnikust ning Baba peitis seda oma kolmanda ja 

neljanda sõrme vahel, kuni saabus aeg "ilmutada". " Väärtuslikud" ehted 

osutusid kohalikust külast ja mujalt ostetud väärtusetuiks nipsasjadeks. 

Baba "materialiseeris" David Bailey'le sõrmuse, millel elava jumala väitel 

oli suur kaubanduslik väärtus. Kui Bailey sõrmuse India lõunaosas 

juveliirile parandada viis, tundis viimane selles otsekohe Sai Baba sõrmuse 

ära. Ta ütles, et kivi on väärtusetu tsirkoon, mille all on tükk hõbepaberit, et 

kivi paremini säraks. Kivi eemaldamisel ilmus tõepoolest nähtavale tükk 

hõbepaberit ja juveliir rääkis, et neid sõrmuseid valmistatakse spetsiaalselt 

Sai Babale "ilmutuste" jaoks. Bailey'del on dokumente ka selle kohta, et Sai 

Baba on inimestelt ja kohalikult kogukonnalt  kümneid miljoneid dollareid 

välja petnud ja on segatud mitmesse mõrva. See on mees, kellele miljonid 

on usaldanud oma mõistuse, jätnud maha oma pered ja abiellunud teistega 

lihtsalt sellepärast, et Baba ütles. Baba lasteahistamise ja pettuste kohta 

põhjaliku informatsiooni saamiseks võtke ühendust Faye ja David 

Bailey'ga, lugege nende kord kvartalis ilmuvat ajakirja The Findings™ ja 

vaadake minu veebileheküljelt religioonide arhiivi. 

Religioon ja suur osa selle peegeldusest New Age'is on tulvil valesid, 

korruptsiooni, silmakirjalikkust ja ülekohut. Ma ei pea silmas, et kõik, kes 

käivad kirikus või tegutsevad New Age'i ringides, järgivad sellist usku. 

Sajad tuhanded inimesed on seotud vanade religioonide või New Age'iga. 

Ma mõtlen neid, kes Illuminaatide kantse juhivad ning kasutavad neid 

täpselt sellise käitumise ja ahistamise varjamiseks, mille vastu väidavad end 

olevat. Räägitakse, et igas minutis sünnib inimene, kuid usu jaoks tundub 

neid sündivat iga kümne sekundi järel. Kôik need tegelased saavad 

religiooniga nii lihtsalt manipuleerida ainult seetõttu, et tundub eksisteerivat 

lõputu varu inimesi, kes meeleheitlikult soovivad oma mõtlemisest loobuda. 

Kui Bailey'd hakkasid Sai Babad paljastama, helistas üks tema jüngrite paar 

ja kinnitas, et paljastatu on tõsi. Kuid nad ütlesid: " .. ta on Jumal ja Jumal 

võib teha mida iganes soovib." Mõned kristlased saavad siiamaani vigastada 

ja isegi surma, sest võtavad kätte madusid. Nad teevad seda sellepärast, et 

Markuse Evangeeliumi 16. peatüki 17. värsis on öeldud: “Nad tõstavad 

maod üles." Dewey Chafin, keda tsiteeris American People Magazine on 

öelnud: "Vaadake, ma tegelen madudega, sest see seisab Piiblis, see on 

nagu käsk. Ja ma joon strühniini, sest Piiblis seisab, et see ei tee mulle 

halba. Seega on iga sõna sellest Piiblist õige või täiesti vale. 

 

Ja kas käputäis inimesi saab maailma kontrollida?  See on kukepea. 
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Valeta piisavalt valjusti ja piisavalt kaua ning inimesed jäävad sind 

uskuma. 

Adolf Hitler 

 

Sumeri impeerium oli planeet Maa hõivamise algetapp, pigem 

anunnakide kava elluviimise uus algus, ning ajal, milles meie praegu elame, 

tahetakse see teoks teha. Kui me nüüd sügavasti hinge tõmbame ja pilku 

teritame, siis näeme selgesti inimesi varitsevat ohtu. Sest vähesed valitsevad 

paljusid, vähesed langetavad paljude elu mõjutavaid otsuseid. See nõuab 

võimu lakkamatut koondamist kõikidel elualadel. Ja kui tahetakse kogu 

planeeti valitseda, nagu anunnakid/illuminaadid seda kavatsevad, siis tuleb 

põhiotsused langetada globaalsel tasandil. Vaadelgem nüüd, mis on 

juhtunud viimasele kataklüsmile järgnenud aastatuhandete jooksul. 

Kõigepealt oli Sumer – tsentraliseeritud riik, mida valitsesid samad 

vereliinid. Kui see “jumalate” riidude tõttu nõrgenes, lagunes kogu 

impeerium tükkideks ja mõnda aega toimus otsustamine detsentraliseeritult. 

Ent koos anunnakide salaimpeeriumi sünniga hakati kogu maailma taas 

tsentraalse diktaadi kuristiku poole nihutama. Tegelikult on meil enamikul 

elualadel nõnda juba juhtunud. Vereliinid ja nende mõju levisid Lähis-Idast 

üha kaugemale, hõimudest moodustati rahvad, riigid koondati jõulisteks 

blokkideks, nagu seda on Euroopa Liit, ning lõppetapil, mis hakkab meile 

juba avanema, ühendatakse need blokid maailmavalitsuse võimu alla. Sel 

ühtsel valitsusel on oma keskpank, valuuta ja sõjavägi. Geim, sett ja matš 

kujumuutjate kasuks – kui me oma hüpnoosiseisundist ei ärka. Miski ei 
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toimu juhuslikult, vaid külmavereliselt kaalutletud kavandi järgi, ning 

struktuuri, mille nad kavatsevad rajada, näeme joonisel 41. Ilma selleta 

oleks anunnakide tsentraliseeritud kontroll maailma üle võimatu. Eks 

püüdke kõike keskusest valitseda, kui riike ja kogukondi mõjutavaid 

võtmetähtsusega otsuseid langetavad need, kes tegelikult seal elavad ja oma 

kaaskodanike vabadusest hoolivad. Siis on valitsejatel tegemist 

mitmesuguste otsuste langetamise mehhanismidega ja järelikult ka erinevate 

seisukohtadega, nii et neil ei õnnestu juhtida maailma tegevuskavaga 

planeeritud suunas. Koordineerimisega pole võimalik panna kõiki osi 

ühtmoodi otsustama. Kui aga luuakse struktuur, milles kogu maailma 

poliitikat, äri, rahandust, ajakirjandust ja sõjaväge juhivad ülemaailmsed 

võimuorganid, kes kõik alluvad ühele ja samale jõule, siis saab dikteerida 

tervele inimrassile selle, mida nimetatakse “demokraatlikuks vabaduseks”. 

 

  Joonis 41: Ülemaailmne fašistlik struktuur, mida illuminaadid on 
püüdnud juba ammu 
kujundada. Näeme, et maailm liigub iga päevaga selle poole. 

1. MAAILMA VALITSUS. Keskpank *  Valuuta * 

Sõjavägi * Mikrokiipidega varustatud 

elanikkond. 

2. Euroopa Liit (välja arenenud Euroopa 

Majandusühendusest). 

3. Ameerika Liit (välja arenenud Põhja-Ameerika 

vabakaubanduslepingust). 

4. Aasia Liit (välja arenenud Aasia ja Vaikse ookeani 

majanduskoostöö liidust). 

5. Rahvusriigid ja regioonid. 

6. INIMESED. 

Mida suurem tsentraliseeritus, seda rohkem võim inimesi ja toimuvat 

mõjutab, niisiis saab tsentraliseerimist üha jätkata. See on üks põhjus, miks 

tegevuskava ellurakendamise tempo on kiirenenud, seda eriti viimase saja 

viiekümne aastaga, ning see jätkub praegugi nõnda. Hõimude koondamine 

rahvasteks nõudis kõige rohkem aega, aga kui see kord teoks sai, siis 

muutus kõik palju lihtsamaks. Põlisameeriklaste maade hõivamine 

eurooplaste jõul on veenev näide, kuidas eri hõimud ja paljude otsustajatega 

määratu suur kultuur sulandati üheks keskvalitsusega riigiks, Ameerika 

Ühendriikideks. See saavutati suhteliselt lühikese ajaga, sest illuminaadid 

olid juba rajanud võimubaasi Euroopa riikides, eriti Suurbritannias ja 

Prantsusmaal. Hõimusüsteemis poleks illuminaadid saanud põlisameeriklasi 
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ühest keskusest kontrollida. Ent USA föderaalvalitsusel on lapsemäng 

dikteerida oma tahet praegu umbes 260 000 000 inimesest koosnevale 

rahvale. Ma ei soovita, et peaksime taas püstkodadesse või koobastesse 

kolima või suguharudena elama. Räägin otsustuste langetamise tasandist. 

Võite elada moodsas ühiskonnas, kuid sellegipoolest lähtuda 

mitmepalgelistest otsustest. Illuminaadid püüavad teile iga hinna eest 

selgeks teha, et see on võimatu ning et mida rohkem meie tehnoloogia 

areneb, seda tsentraliseeritumalt peaksime elama. See pole tõsi; nad lihtsalt 

püüavad teid oma tegevuskava täitmise huvides selles veenda. 

Euroopa fašistlik diktatuur 

Illuminaatide ülemaailmne võrk koosneb praegu vastastikku seotud 

salajastest ja poolsalajastest rühmitistest, kes kõik manipuleerivad ühe ja 

sama kindla eesmärgiga: tsentraliseerida võim igas meie eluvaldkonnas. 

Just need rühmitised vastutavad Euroopa Liiduks nimetatava keskse 

fašistliku riigi ilmumise eest. Selle struktuur peegeldab sümbolit, vitsakubu 

(ld k fascis), millest tulenebki sõna “fašism”. Fascis on Rooma 

impeeriumist pärit sümbol. Kokkuseotud vitsakimp, mida kroonib kirves, 

sümboliseerib mitmepalgelisuse hävitamist ja allumist ülimale diktaatorile 

(joonis 42). Seda kujutist kasutatakse mitmete salaühingute, näiteks 

Ühendriikides tegutsevate Kolumbuse rüütlite sümboolikas (joonis 43), kuid 

see ehib ka USA Kongressihoonet ning Colorado osariigi pitsatit (joonis 

44). Vitsad on Euroopa riigid ning kirves tsentraliseeritud diktatuur, mis 

neid nüüd valitseb. Euroopa Liit on klassikaline fašism ning valitsev 

struktuur just sedasama kogu maailmale soovibki. “Euroopa Liit” on 

täielikult illuminaatide idee ning Ümarlauaks nimetatava salaühingu 

juhtimisel varjatult tegutsevad esindajad ja organisatsioonide võrgud 

püüavad seda manipulatsioonidega teoks teha. Kõigepealt juhtis seda 

illuminaatide kurikuulus organisaator Cecil Rhodes, kes pärandas raha 

niinimetatud “Rhodese stipendiumide” fondile, mis praegugi finantseerib 

kogu maailmast pärit ja illuminaatidele meelepäraste üliõpilaste hariduse 

omandamist Oxfordi ülikoolis. Seal koolitatakse neid illuminaatide 

agentideks ning kui nad on valmis peremehi teenima, siis saadetakse nad 

tagasi kodumaale, kus tõusevad hiljem olulistele võimupositsioonidele. 

Rhodese tuntud stipendiaatidest olgu mainitud näiteks Bill Clinton ja 

Austraalia endine peaminister Bob Hawke. Rhodese stipendiumi võrk on 

ühenduses Ümarlaua ja kogu ülejäänud võrgustikuga ning Oxfordi ülikool 

on keskus, kust illuminaadid manipuleerivad kogu maailma haridusega. 

Pole juhus, et Oxfordi ülikooli praeguses asukohas paiknes üks esimesi 

Britannias loodud druiidide pühendamiskoole. 
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Joonis 42: Vitsakimp on Rooma impeeriumi sümbol ja sellest tuleneb 
ka sõna  
“fašism”. See sümboliseerib köidetud individuaalsusi (inimesed, 
riigid), mida 
valitsevad kirveterana kujutatud illuminaadid. 
Joonised 43 ja 44: Siin näeme USA salaühingu (Kolumbuse rüütlite) 
logo ja 
Colorado osariigi pitsatit ehtivat fašismisümbolit. 

Ümarlaua võrgustik 

Raamatus And The Truth Shall Set You Free olen üksikasjalikult 

näidanud, kuidas illuminaatide ninameeste Jean Monnet’, krahv Richard N. 

Coudenhove-Kalergi, Joseph Retingeri ja teiste algatusel asutati Euroopa 

Liit. Nemad olid tänapäeva tsentraliseeritud Euroopa diktatuuri loomisega 

manipuleerinud jõudude kattevari. Poola “sotsialist” Retinger oli koos 

Hollandi printsi Bernhardiga seotud Bilderbergi grupi asutamisega. 

Tegemist on  Rockefellerite ja Rothschildide algatatud operatsiooniga. 

Ametlikult nimetati see organisatsioon Hollandis asuva hotelli Bilderberg 

järgi, kus esimene ametlik kohtumine mais 1954 aset leidis, kuid sõnal 

“Bil” on palju kaastähendusi. “Edda” järgi oli Bil Sumeri esimese kuninga 

Thori rööbiknimi ja Bil seostub ka muistse päikesejumala Beliga. Niisiis 

tähendab Bil-der-berg ilmselt “Mäe Bili või Beli”. Bilderbergi grupi 

tegevust koordineerivad säärased inimarmastajad, nagu seda on David 

Rockefeller ja Henry Kissinger. Saksa Habsburgidest põlvnev prints 

Bernhard, endine natside SS-ohvitser, pääses abiellumisega Hollandi 

kuningaperekonda, Merovingide Oranje kotta. Tegemist on sama 

vereliiniga, millest pärit Oranje Willem mängis Briti troonil istudes 

illuminaatide heaks olulist rolli, allkirjastas Inglise Panga loomist 

seadustava harta ning läitis Iirimaal konfliktid, mis kestavad tänini. Oranje 

koda on seotud Oranje orduga, protestantide salaühinguga, mis mängib 

Põhja-Iirimaa vastuseisus olulist rolli. Oranje ordu sidemed omakorda 

viivad vabamüürlasteni, templirüütliteni ja kaugemalegi. Bernhard on prints 

Philipi lähikaaslane ja nad mõlemad tegutseva illuminaatide variühingus 

Maailma Loodusefondis, millest on pikemalt kirjutatud raamatus The 

Biggest Secret. Mäherdune kokkusattumus, et kõik Euroopa Liidu asutamise 

ja järgnenud tsentraliseerimisega seotud võtmemängijad kuuluvad 

Bilderbergi gruppi, mis on arendanud keskse kontrolli kehtestamist 

Euroopas juba alates oma ametlikust asutamisest 1954. aastal! Bilderbergi 
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grupi asutamise ametliku ettepaneku tegid Joseph Retinger, üks Euroopa 

Ühenduse, praeguse Liidu asutajaid, ja prints Bernhard. Bilderbergi grupi 

praegune eesistuja, suurepärast karjääri teinud vikont Etienne Davignon 

kuulub samuti vereliini ninameeste hulka. Ta oli 1980. aastatel Euroopa 

Komisjoni aseesimees ja Societe Generale De Belgique – Belgia suure 

pangandus- ja tööstuskonglomeraadi – eesistuja. Ühtaegu on ta 

illuminaatide varistruktuuri Euroopa Töösturite Ümarlaua juhataja. See 

organisatsioon formuleerib Euroopa Komisjoni poliitika, mida seejärel 

Euroopa Liidule dikteeritakse. Davignon on AMUE (Euroopa Rahauniooni 

Assotsiatsioon) asutajaliige ja president ning ühtaegu David Rockefelleri 

Trilateraalse Komisjoni ja Washingtoni Euroopa Instituudi liige ning 

Inglise-Ameerika Kaevanduskoja direktor. Euroopa Rahaunioon püüab 

jõuda ülemaailmse valuuta kehtestamiseni. Tööstusvolinikuna 1980. aastatel 

oli just Davignon mees, kes pööras Euroopa institutsioonid väikeäri 

toetamiselt suuräri soodustamisele. Selleks koondas ta Euroopa töösturid 

nende Ümarlaua kaudu Euroopa poliitika kujundamisele. Säärane 

antidemokraatlik praktika jätkub tänini. Pole siis midagi imestada, et 

Bilderbergi eliit valis just selle mehe Rothschildi vereliinist põlvneva lord 

Carringtoni asemele, kes oli enne Bilderbergi eesistujaks saamist 1991. 

aastal NATO peasekretär. 

Bilderbergi grupp (Bil) kuulub ühte ja samasse illuminaatide palet 

maskeerivate organisatsioonide võrku. Neid kontrollivad samad inimesed 

ning neil on ülemaailmse tsentraliseerimise tegevuskava täitmisel erinev 

roll. Ülejäänutest olgu märgitud Londoni Kuninglik Rahvusvaheliste Suhete 

Instituut (RIIA), Ühendriikide Välissuhete Nõukogu (CFR) ja Trilateraalne 

Komisjon (TC), mis tegutseb Ühendriikides, Euroopas ja Kaug-Idas. 

Edaspidi kasutan ma nende gruppide liikmetest ja osalistest rääkides nimede 

järel samu lühendeid. Need on tuumikut, Ümarlauaks nimetatavat 

salaühingut ümbritsevad satelliitorganisatsioonid (vt joonis 45). Just 

Ümarlaua liikmed Suurbritannias ja Ühendriikides manipuleerisid Esimese 

maailmasõjaga ja kirjutasid 1917. aastal Balfouri deklaratsiooni, milles Briti 

valitsus ametlikult toetas juutide kodumaad Palestiinas (taustandmed leiab 

raamatust And The Truth Shall Set You Free). Balfouri deklaratsioon oli 

kiri, mille välisminister ja Ümarlaua eliitliige lord Balfour saatis Ümarlauda 

finantseerivale lord Lionel Walter Rothschildile. Rothschildid on 

kontrollinud Iisraeli selle loomisest alates ning rahaliselt toetanud 

terrorirühmitisi, mis vastaseid pommiplahvatustega maha surusid. Muide, 

öeldu ei tähenda Iisraelis elavate juutide taunimist, vaid see lihtsalt näitab, 

kui halastamatult viisil neid ja teisigi on ära kasutanud jõud, mille 

eksisteerimisest neil pole aimugi. 

Joonis 45: Ümarlaua võrk. Ühe ja sama pale eri maskid. 
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1.Välissuhete nõukogu.  2. ÜRO.  3. Bilderbergi grupp.  

4. Rooma klubi.  5. Kuninglik rahvusvaheliste suhete 

instituut.  6. Trilateraalne komisjon.  7. Ameerika.  8. 

Euroopa * USA.  Maailm.  9. Keskkond. Eugeenika.  10. 

Suurbritannia. Maailm.  11. Ameerika. Euroopa * Jaapan.  

12 

ÜMARLAUD. 

Bilderbergi gruppi ja Ümarlaua võrgustiku teistesse harudesse kuulub 

maailma poliitika, äri, panganduse, ajakirjanduse, sõjaväe, hariduse ja vist 

peaaegu kõikide eluvaldade tippisikuid. Nende ülesanne on koordineerida 

üht ja sama poliitikat pealtnäha seostamata riikide, parteide, sõjaväejuhtide, 

ajalehtede ja kogu meedia, äri ning rahandusorganisatsioonide kaudu. Nagu 

kõikide illuminaatide operatsioonide puhul, on needki inimesed kindlalt 

lahterdatud, paiknedes peamiselt kolmel tasandil: 1) tuumik, kes teab 

üldjoonist, seega anunnakidest kujumuutjad; 2) alalised liikmed, kes on 

toimuvaga enam-vähem kursis, niisiis hierarhias madalamal paiknevad 

anunnakidest kujumuutjad; 3) isikud, kes on kutsutud Bilderbergi 

kohtumisele sellepärast, et illuminaadid soovivad neilt vajalikul hetkel 

mingit kindlasuunalist tegutsemist. Paljud neist ei kuulu anunnaki vereliini, 

vaid on lihtsalt manipuleeritavad käsilased, kelle ego on mõjutatud ning kes 

arvavad, et säärane kutse tähendab maailmaareenile kerkimist ja nüüdsest 

alates iga päev tähtsate meestega suhtlemist. Need isikud teavad 

illuminaatide tegevuskavast väga vähe, sageli mitte midagi. Olen 

Bilderbergi grupist juba üle üheteistkümne aasta rääkinud ja kirjutanud ning 

vanemad uurijad on tegelnud sellega veelgi kauem. Need vähesed 

ajakirjanikud, kes on mallanud mind ära kuulata, on selle informatsiooni 

justkui hullu vandenõuteooria kõrvale tõrjunud, ent mõne mõtted hakkavad 

nüüd lihtsalt tõendite kaalukuse tõttu taas selle juurde naasma. Ehkki ma 

tervitan Bilderbergi grupile ja selle võrgustikule keskenduvat suuremat 

huvi, pean siiski rõhutama, et see pole vandenõu, nagu paljud usuvad. 

Kõigest osa sellest. Olen kohtunud Bilderbergi uurijatega, kes on 

lukustanud oma teadvuse ega soovi näha palju ulatuslikumat vandenõu, 

millest mainitu on kõigest väike osa. Bilderbergi grupp pole vandenõu 

keskme lähedalgi. Tegemist on lihtsalt illuminaatide ning maailma 

poliitikute, pankurite, äritegelaste ja teiste ühendusega. Seda kontrollivad 

palju elitaarsemad salaühingud, mis määravad selle tegevuse ja poliitika. 

Isegi Ümarlaud pole püramiidi tipp, kõigest üks säie selles võrgus. 

Bilderbergi grupi avastamine tähendab ainult labürindi ühe sissepääsu 

nägemist, mitte selle südamesse tungimist.  
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Loetlen mõnda Bilderbergi osalist, et mõistaksite, kuidas 

manipuleerimine on korraldatud. Maailma suurima sõjajõu NATO 

peasekretäri määrab Bilderbergi grupp, eraorganisatsioon, millest 99,9999% 

inimrassist pole kunagi kuulnud. Mainigem üksnes kuut viimast 

peasekretäri. Joseph Luns, lord Carrington, Willy Claes, Manfred Woener, 

Javier Solana ja George Robertson – kõik nad kuuluvad bilderberglaste 

hulka. Kui palju inimesi seda teab? Just nõnda. Ja kui paljud on kuulnud, et 

Maailmapanga president (ja Rothschildi partner) James Wolfensohn ning 

Maailma Kaubandusorganisatsiooni juhid Peter D. Sutherland ja Renato 

Ruggerio on Bilderbergi grupi liikmed? Kas teatakse, et sinna kuuluvad 

Ühendriikide president Bill Clinton, Suurbritannia peaminister Tony Blair, 

Saksamaa kantsler Gerhard Schröder ning tema eelkäijad Kohl, Brandt ja 

Schmidt? Ning Suurbritannia endised peaministrid Margaret Thatcher, 

James Callaghan, Harold Wilson, Ted Heath ja Sir Alec Douglas Hume, 

endine Bilderbergi eesistuja? Vaevalt et keegi on seda kuulnud, isegi nende 

enda parteide liikmed mitte! Just kujumuutja Ted Heath tahtel astus 

Suurbritannia 1972. aastal Euroopa “Ühendusse” ning valitsuse 

kolmekümneks aastaks salastatud dokumentidest, mis hiljuti avaldati, 

selgub, et Heath teadis algusest peale, kuidas alustatu viib tsentraliseeritud 

Euroopa riigi loomisele. Heathi lähiliitlane Douglas Hurd põimis veebruaris 

1992 Maastrichti lepingule antud allkirjaga meid veelgi kindlamalt võrku, 

mis muutis “vabakaubanduspiirkonna” poliitiliseks liiduks. Sellest  ajast 

alates on võimu tsentraliseerimine jätkunud Euroopa ühisvaluuta euro 

kasutuselevõtmisega ning juba räägitakse täielikust Euroopa Ühendriigist, 

mis muudab rahvusriigid lihtsalt Euroopa seaduse administraatoriteks. 

Tegelikult see nõnda juba ongi. Just säärane on olnud illuminaatide poliitika 

alates ajast ligi tuhat aastat tagasi, kui asutati Templiordu. Euroopa 

Ühendriike ihaldati juba siis. 

Ütlesin 1990. aastatel, et leiborist Tony Blair (Bil) tõstetakse Inglismaal 

võimule, et pöörata meid Euroopa ühtse valuuta poole ja hävitada 

Suurbritannia suveräänsus. Just seda ta praegu teeb ja kui Briti rahvas 

kiiresti ei ärka, siis nõnda juhtubki. Mõjukate “opositsiooniliste” 

konservatiivide hulka, kes toetavad Tony Blairi (Bil) poliitikat, et 

Suurbritannia ühineks euroga, on Ted Heath (Bil), Kenneth Clarke (Bil) ja 

lord Howe (Bil). Kuna illuminaatide vereliinid on kogu maailmas 

võimupositsioonidel, siis saavad nad pealtnäha eraldi tegutsevaid inimesi 

illuminaatide toetuseks liita. Ja juba ongi meil tegemist Jaapani 

korporatsioonide juhtidega, kes ähvardavad oma Suurbritannias asuvad 

tehased sulgeda, kui me ei võta kasutusele Euroopa ühisvaluutat. 

Loomulikult valmistavad säärased avaldused Tony Blairile rõõmu, sest need 

muudavad tema ülesande kergemaks. Hirmuga manipuleerimine on 

reptiloidide mõjukaim relv. Kõik tugineb sellele ning just see idee peitub 
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Jaapani korporatsioonide hoiatuste varjus. Illuminaatide plaan luua 

Ameerika ja Vaikse ookeani ühendused lähtub samast struktuurist, mis on 

meil Euroopas juba olemas. Üks neist hõlmaks mõlemad Ameerikad, teine 

aga kontrolliks Aasia ja Austraalia regiooni. Illuminaadid valmistuvad 

kasutama samu meetodeid nagu Euroopas, arendades mainitud poliitilisi 

unioone “vabakaubandusregioonidest”, nagu seda on Põhja-Ameerika 

vabakaubandusleping (NAFTA) ning Aasia ja Vaikse ookeani 

majanduskoostöö liit (APEC). Presidendid isa George Bush, Bill Clinton ja 

nüüd poeg George Bush on üles kutsunud NAFTA-t kogu Ameerika 

mandrile laiendama. Ma rääkisin juba aastaid tagasi, et Kanada valuutale 

avaldatakse kunstlikult survet, et Kanada üldsus nõustuks asendama oma 

valuuta USA dollariga, süvendades nõnda Ameerika poliitilist ja 

majanduslikku liitu. Kanada dollari väärtuse langemise tõttu on see väitlus 

hoogu võtmas. Tuleviku ennustamiseks ei tarvitse olla prohvet, piisab 

illuminaatide ja nende plaanide mõistmisest. 

Järgnev kuulub nende tegevuskava aluste hulka. Osa on juba teoks 

saanud, teiste ellurakendamine on käsil. Detsembris 2000, kui ma seda 

raamatut kirjutasin, määrati, et Euroopa liit laieneb veel tosina riigi võrra 

ning et üha rohkem otsustusi langetatakse hääleenamusega. Teisiti öeldes, 

riigid kaotavad üha rohkem õigusi ja neil pole peagi võimalik loobuda 

Euroopa Liidu tsentraliseeritud poliitikast. Tony Blair tegi suure numbri 

tõigast, et ta keeldus allumast enamuse maksuhääletusele ja 

sotsiaalkindlustuse otsustele, esitades seda Briti rahvusliku suveräänsuse 

võiduna. Tegelikult oli see ainult suitsukate, mille varjus illuminaatide 

diktatuuri kehtestamine Euroopas üha edeneb. 

Maailmavalitsus 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni asutamine oli illuminaatide oluline 

saavutus. Nad olid loonud pärast Esimest maailmasõda Rahvasteliidu, kuid 

see plaan äpardus, niisiis organiseeriti Teine maailmasõda eesmärgiga 

hirmutada rahvaid, et nad nõustuksid ülemaailmse “foorumiga”, mis 

Winston Churchilli sõnutsi asendaks sõja lõugadega. Kuid illuminaadid 

teadsid väga hästi nagu ka põhikirja koostanud Välissuhete nõukogu, et 

ÜRO on ainult peitevahend, mille varjus kujundatakse ülemaailmne 

valitsus. Samasugust trikki kasutati Euroopa Majandusühenduse Euroopa 

Liiduks muutmisel. Plaan on alati ühesugune: maailmas tekitatakse nii palju 

probleeme, et kogu segadusega tuleks toime ainult ülemaailmne valitsus 

(probleem – reaktsioon – lahendus). Ent avalikkuse eest on varjatud – see 

hakkab alles nüüd selguma –, et maailmavalitsust nõuavad samad inimesed, 
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kes on põhjustanud selle loomist õigustavaid segadusi. Teise pettusega 

püütakse meid veenda, et ülemaailmne valitsus on just see võimalus, mis 

koondaks kõik inimesed üheks hoolivaks ja õiglaselt jagavaks inimkonnas, 

kus kõik elavad nagu ühises peres. Pealtnäha tundub see olevat väga armas 

jutt, kuid illuminaatide meelest on see nende kõige jubedam luupainaja. 

Nemad soovivad inimkonda jagada ja valitseda, mitte seda ühendada ja 

lasta vabalt elada. Nad kasutavad määratlusi “ülemaailmne küla”, 

“maailmaühendus”, “kogu maailma heanaaberlikkus” ja “ühtne maailm” 

inimestega manipuleerimiseks, et nood ei mõistaks “ühtse maailma” (ühiselt 

tegutseva ja üksteist toetava liidu) ja globaalse tsentraliseeritud fašistliku 

diktatuuri erinevust. Eks pidanud ju Ühinenud Rahvaste Organisatsioon 

teoks tegema samad eesmärgid, mida nüüd tahetakse maailmavalitsusega 

saavutada? Klassikaline eesli ja porgandi näide. Teile määritakse kaela 

tsentraliseerimise idee ja kui see (ettekavatsetult) nurjub, siis pakutakse uut 

lahendust, mis tooks kaasa veelgi suurema keskse võimu. 

Nagu minu teised raamatud tõestavad, kontrollisid illuminaadid 

inimesi, kes asutasid Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni, ning on allutanud 

endale kõik need, kes selle poliitikat kuni tänase päevani ellu viivad. Isegi 

ÜRO peakorter on ehitatud maale, mille annetas toosama Rockefellerite 

perekond, kes ka Rahvasteliiga peakorteri jaoks krundi kinkis. ÜRO hoone 

kõrgub kunagise tapamaja kohal. Illuminaatide lausa painavat verejanu ja 

sümbolismi arvestades pole see  valik sugugi juhuslik. 

Maailma keskpank ja valuuta 

Raha ja hirm on inimeste valitsemise põhilised relvad. Vereliinide 

ajalugu jälgides näeme selles alatasa korduvaid seiku, nagu seda on 

inimeste ohverdamine ja vererituaalid, sõjad ja vastasseisud ning inimestele 

olematu raha laenamine ja selle eest intresside nõudmine. Kui lähete panka 

ja laenate sealt raha, siis ei trükita ainsatki uut pangatähte ega vermita ühtki 

münti, ainsatki untsi väärismetalli ei nihutata tolli võrragi. Teie nimele 

lihtsalt trükitakse summa, mida ollakse nõus teile “laenama”. Nad on 

loonud “raha” mitte millestki ning see ei läinud neile midagi maksma. Ent 

samast hetkest alates hakkate maksma intresse selle “raha” eest, mida pole 

kunagi olnud ega tule ka tulevikus. Seda nimetatakse “krediidiks”. 

Illuminaadid, seesama jõud, mis lõi pangandussüsteemi ja kontrollib kõiki 

panku, kujundas ka poliitikasüsteemi ja hoiab kõiki peamisi valitsusi lõas. 

See on võimaldanud neil pankadel kehtestada seadused, mis lubavad välja 

laenata vähemalt, tõepoolest vähemalt, kümme korda rohkem raha, kui on 

deposiidil olemas. Tegelikult on see suhe veelgi suurem. Iga kord, kui 
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panete mingisse panka naelsterlingi või dollari, annate sellele õiguse välja 

laenata kümme naelsterlingit või dollarit, mida tegelikult pole. Niinimetatud 

kullakatteta paberraha ja osareservi laenamine tähendavad, et pangad 

võivad õhust raha võtta alati, kui nad seda soovivad. Võlgade uputust, 

millega inimesed, ärimehed ja valitsused lakkamatult vaevlevad, põhjustab 

seesama õhust pärit “raha”. Isiklik võlg, rahvuslik võlg, kolmanda maailma 

võlg – ikka üks ja seesama. Ühtki neist pole tegelikult olemas, ainult 

numbrid arvutikuvaril. Mõtelge kannatustele, vaesusele ja surmale, mida 

need rusuvad võlad iga päev põhjustavad, ning ometi on need ainult 

numbrid, mille pangaametnik on kuvarile klõbistanud. Ei midagi muud. 

Kujutlege, mismoodi maailm intressivaba raha puhul muutuks. Teile 

öeldakse, et seda ei saa teha, sest just nõnda tahetakse teid uskuma panna. 

Muidugi saab. Nii president Kennedy kui ka president Lincoln alustasid 

intressivaba raha emiteerimisest. Mida muud on neil kahel mehel ühist? 

Valitsused võiksid kehtestada oma intressivaba raha ja kõrvaldada 

nõnda otsekohe vajaduse maksta erapankadele lausa fantastilisi 

intressisummasid. Eks oleks see arukas tegu? Aga miks siis ükski valitsus 

ega mõjukas opositsioonipartei seda isegi ei soovita? Vastus: (a) panku 

kontrollivad illuminaadid hoiavad oma võimu all ka valitsusi ja tähtsamaid 

parteisid; (b) suuremal osal nende parteide reapoliitikutest on 

rahasüsteemist jahmatavalt algeline ettekujutus. Mul on varem tulnud isegi 

kutselistele “majandusteadlastele” selgitada, mismoodi raha luuakse. Ma ei 

naljata. Mõni aasta tagasi kohtusin Inglismaal pensionil oleva 

pangajuhatajaga, kellele oli kõigest mõni kuu enne ametist taandumist 

koitma hakanud, et kogu tema karjääri jooksul pangast laenatud raha oli 

lihtsalt illusioon. Seda polnud kunagi eksisteerinud. Ühendriikides kuulub 

triljoneid dollareid inimeste higi ja vaevaga tasa teenitavat riigivõlga USA 

“Keskpangale”, Föderaalreservile. Selle asutasid 1913. aastal Rothschildi, 

Rockefelleri ja J. P. Morgani pangandusperekondade agendid (vt raamat 

And The Truth Shall Set You Free) ning juba antud ajast alates on USA 

valitsus sellelt “raha” laenanud. Praegu on Föderaalreservi eesotsas 

illuminaadist satanist Alan Greenspan (Bil, TC, CFR), kes päris selle 

ametikoha Paul A. Volkerilt (Bil, TC, CFR). Pilt hakkab selguma. 

Greenspan osaleb Bohemian Grove’is toimetatavatel rituaalidel ning on 

Phillip Eugene de Rothscildi sõnutsi illuminaatide rituaalhierarhias kõrgel 

kohal. Föderaalreserv otsustab, missugused intressimäärad USA-s 

kehtestatakse, ning see asjaolu mõjutab oluliselt maailma majandust tänu 

vastastikusele sõltuvusele, mille illuminaadid on oma süsteemi põiminud. 

Tsentraliseeritud kontrolli kehtestamine on palju kergem, kui valdate 

võtmetähtsusega keskusi, mille otsustel on ülemaailmne mõju, ning 

Greenspani-sugused ninamehed hoolitsevad selle eest, et säärane võim 

kuuluks ühele isikule. Väärib märkimist, et Tony Blairi (Bil) juhitud 
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Suurbritannia valitsuse esimese poliitikamuudatuse tegi teatavaks  tema 

rahandusminister Gordon Brown (Bil), kes kuulutas, et edaspidi ei hakka 

intressimäära otsustama rahva tahte põhjal moodustatud valitsus, vaid seda 

teeb illuminaadist Rothschildi kontrolli all olev Inglise pank, mida juhib 

Eddie George (Bil). 

Ameeriklased usuvad Föderaalreservi nimetuses oleva sõna “föderaal” 

tõttu, et see on nende föderaalvalitsuse osa. See pole tõsi. Föderaalreserv 

pole föderaalne ning sel ei ole ka reserve. Tegemist on Euroopast (seega 

Rothschildide ja illuminaatide) kontrollitava erapankade kartelliga. 

Föderaalreserv pole alates asutamisest 1913. aastal kordagi esitanud 

auditeeritud aruannet, kuid ometi on just see Ameerika Ühendriikide 

riigivõla allikas. Vaat kuidas kõik toimub. Kui valitsus soovib raha laenata, 

siis emiteeritakse pangale näiteks miljardi dollari väärtuses valitsuse 

võlakirju (IOU). Seejärel trükib pank miljard dollarit või lihtsalt kannab 

numbrid kuvarile ning see ei maksa Föderaalreservile midagi, sest ka kõige 

sellega seotud tühised kulutused, mõni tuhat dollarit, kaetakse õhust võetud 

rahaga. Sellest hetkest alates hakkab USA maksumaksja tasuma eravalduses 

olevale Föderaalreservile miljardi dollari intresse. Veelgi enam, nüüd 

Föderaalreservi käsutuses olevaid valitsuse võlakirju peetakse panga 

aktivateks, mistõttu see saab nende “väärtusest” kümme korda rohkem välja 

laenata (antud juhul kümme miljardit dollarit) ja sellegi summa eest intresse 

nõuda. Ja nõnda juhtub maailma igas riigis! Kui lähete panka ja annate 

laenu saamiseks allkirja pandilepingule, siis on taas tegemist samasuguse 

tüssamisega. Teie maja, teie maad või äri peetakse panga aktivaks ning 

pank võib teistele klientidele selle hinnangulisest väärtusest kümme korda 

rohkem raha laenata. Laenu võttes laenate te iseenda vara ning maksate 

pangale selle privileegi eest. Peale selle on pankadel oma äritegevus, tänu 

millele ei tunne need laenukapitalist kunagi puudust. Kui pangal ei ole 

naeruväärsetest pangandusseadustest hoolimata deposiidil väljalaenamiseks 

piisavalt raha, siis laenatakse mõnest muust allikast juurde. Tol allikal 

tarvitseb raha ainult lühikeseks ajaks – üheks kuuks või kõigest paariks 

päevaks – deposiidile panna ning sel ajal tohib pank täiesti seaduspäraselt 

kümme korda rohkem raha välja laenata, kui too välisallikas oli hoiustanud. 

Kui laen on välja antud, saab too allikas oma raha tagasi koos tekitatud tüli 

korvava suure intressiga. Kellelgi ei tarvitse maailmas enam nälgida või 

viletsuses vireleda. Nõnda on illuminaatide kujundatud “raha” ja võla 

süsteemiga sihilikult kavandatud. Keskpangad nagu ka naftakompaniid on 

ühe võrgu osad ning neid kõiki kontrollivad illuminaatide vereliinid. 

Šveitsis Baselis asuvad Rahvusvaheliste Arvelduste Pank ja Rahvusvaheline 

Panganduskomisjon on organisatsioonid, mis koordineerivad pealtnäha 

omaette tegutsevate keskpankade tegevust. Selles peatükis esitatavast 
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üksikasjalikuma ülevaate saamiseks lugege raamatuid And The Truth Shall 

Set You Free ja The Biggest Secret. 

Avalikkusel pole aimugi, kust raha tuleb. On ainult mingi ebamäärane 

ettekujutus, et “valitsus” trükib seda või umbes nii. Tegelikult jõuab 

peaaegu kogu maailmas liikuv “raha” peale tühise osa ringlusse erapankade 

kaudu, mis annavad olematu krediidi arvel laenu. Niisiis sünnib “raha” 

algusest peale võlana, sest seda emiteerivad laenu või krediiti võimaldavad 

pangad. Sel viisil kontrollivad pangad (mida lõppkokkuvõttes valitsevad 

ikka ühed ja samad isikud), kui palju raha ringlusse lastakse. Ning just 

ringluses olev raha määrab, kas tegemist on majandusbuumi või -langusega. 

Depressioone ei põhjusta inimesed, kes järsku otsustavad, et nad ei taha 

enam töötada, asju osta või maja soetada. Langus algab siis, kui ringluses 

pole küllalt arveldusühikud (“raha”), mis genereeriks piisava tööhõive ja 

sissetuleku tagava majandusaktiivsuse. Kes kontrollib, kui palju raha on 

ringluses? Illuminaatide pangad teevad seda. Teen nüüd kokkuvõtte, kuidas 

sajandite jooksul on majandustsükleid maha mängitud. 

Kõigepealt annate suurel hulgal madala intressiga laene, et julgustada 

inimesi endalt laenu võtma. Sellega kasvab järsult ringluses oleva raha hulk 

ning inimesed saavad rohkem kulutada. See õhutab nõudlust ja tootmist, 

järelikult ka töökohtade loomist. Alanud on majandusbuum. On huvitav 

nentida, et inimesed kalduvad majandustõusu ajal rohkem laenama, sest nad 

on oma rahasuutlikkuses kindlad ning võtavad julgemalt võlga, ostavad 

suurema auto ja avarama maja ning käivad luksuslikumalt puhkamas. 

Kompaniid laenavad pankadelt rohkem raha, et osta kasvanud nõudluse 

rahuldamiseks uusi masinaid. Aktsiaturgudel valitseb järsk tõus ning 

inimesed investeerivad selles globaalses kasiinos rohkem raha, võttes 

selleks koguni laenu. Ja kui buum on jõudnud haripunkti, kus torge mõjub 

kõige valusamini, siis hakkavad pangad keskselt koordineerituna raha 

ringlusest kõrvaldama. Föderaalreservi, Inglise Panga ja muude 

keskpankade kaudu kergitatakse intressimäära. Äkki juhtub nõnda, et suur 

hulk ringluses olnud ja seni kaupade ostmiseks kulutatud raha tuleb 

kõrgemate intresside tasumiseks pankadele maksta ning pangad väljastavad 

muutunud poliitika tõttu vähem uusi laene. Lõpuks on nõnda, et ringlusest 

lahkub rohkem “raha”, kui seda sinna lisandub, ning juba ei jätku sellest 

kõikide pakutavate toodete ja teenuste ostmiseks. Inimesed kaotavad töö. 

Töökohtade vähendamine süvendab majanduse depressiooni, sest inimestel 

pole endist viisi tarbimiseks enam raha. Uut tööd ei leita, töötud kaotavad 

oma maja, nende perekond jääb nälga ning äri kõrbeb põhja. Majad ja 

äriettevõtted olid ostetud pangalaenuga või õhust võetud rahaga, kusjuures 

laenuvõtjad nõustusid, et võla tasumata jätmisel läheb tema maja või 

äriettevõte pangale. Pankade enda loodud majandussurutis annab nüüd neile 

õiguse üle võtta kogu kinnisvara – majad, maa, äri ja aktivad – tasuks ei 
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millegi muu kui arvutikuvaril helendunud numbrite eest. Lühidalt öeldes, 

esimesel etapil annavad pangad heldelt laenu ja teisel tõmbavad ringlusest 

välja nii palju raha, et enam pole võimalik millegagi võlga tasuda. Seetõttu 

saavad need seaduspäraselt inimeste omandi varastada. Enda meelest 

nutikad, enamasti aga läbi ja lõhki võhiklikud TV-majanduskommentaatorid 

nimetavad seda “loomulikuks majandustsükliks”. Selles pole midagi 

loomulikku. Kõik on pettus. Esimesel etapil, majandusbuumi ajal 

heidetakse õng vette, teisel, surutise saabudes, aga hakatakse nööri rullile 

kerima. Säärast manipuleerimistsüklit on korratud juba sadade, koguni 

tuhandete aastate jooksul; samasuguseid rahaoperatsioone korraldasid 

templirüütlid ning enne neid tehti seda Babüloonias ja veelgi kaugemas 

minevikus. Just sääraste tsüklitega on maailma tegelik jõukus väheste kätte 

koondatud ja nõnda toimub see praegugi. 

Nüüd kavatsevad illuminaadid maailma keskpanga loomise ja ühtse 

globaalse elektronvaluuta kasutuselevõtmisega inimrassi finantsalistamise 

täielikult teoks teha. See pank langetaks kõik olulisemad finantsotsustused, 

mis mõjutavad iga riiki. Elektronvaluuta kõrvaldaks käibelt füüsilise 

sularaha ja kõik muud valuutad. Selle raamatu kirjutamise ajal teatas 

Suurbritannia ajaleht Metro 20. detsembril 2000, et Singapurist saab aastaks 

2008 sularahavaba ühiskond. Artiklis Beginning of End for Cash (“Sularaha 

lõpu algus”) teatas ajaleht, et Singapur (Briti kontrolli all olev illuminaatide 

riik) kavandab e-raha ja hakkab kõigilt selle kasutamist nõudma. Öeldi, et 

finantstehinguid sooritatakse arvutikiipidele salvestatud rahaga ning 

sularaha jääb minevikku, sest raha liigub inimeste vahel elektrooniliselt 

digitaalimpulssidega, mida edastatakse mobiiltelefonide, pihuarvutite või 

isegi käekellade kaudu. Järgmises faasis siirdatakse igale inimesele ilmselt 

mikrokiibid kehha.. Singapuri skeemi kohaselt piisab ostjatel 

mobiiltelefoniga kauba poole osutamisest, et see registreeriks hinna. 

Telefon kontrollib ostja pangaarvet internetis ja võtab ostu korral arvelt raha 

maha. Singapuri valitsuse kinnitusel vähendaks see suuresti pangatähtede ja 

müntide tootmiseks ning laialivedamiseks vajalikke tööjõu-, turvalisuse- ja 

transpordikulutusi. Singapuri valuutanõukogu rahavoogude direktor Low 

Siang Kok on öelnud (mina samuti): “Füüsilised pangatähed ja mündid 

jäävad minevikku. Pole mõtet tehnoloogiaga võidelda. Kui soovite lastele 

taskuraha anda, siis saadate selle telefoni teel. Nad võivad kulutada seda 

bussisõiduks, kooli kohvikus või ükspuha mille ostmiseks.” Seejärel kiitis ta 

pikalt sularahavaba ühiskonda, millest mina olin juba ammu rääkinud, et 

seda püütakse inimestele kaela määrida. Elektronraha olevat ohutum kui 

sularaha või krediitkaardid ja nii edasi ja nii edasi. 

Rothschildide pangandusdünastia asutaja Mayer Amschel Rothschild 

ütles kord: “Andke mulle voli riigi valuuta üle ning ma ei hooli sellest, kes 

seadusi teeb.” Sedasama on ka ühe teise Rothschildi kohta öeldud. Mida 
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vähem on valuutasid, seda kergemini on rahasüsteem kontrollitav. Just 

sellepärast juurutati Euroopa Liidus euro ning avaldatakse Kanadale survet, 

et seal võetaks käibele USA dollar. Need on maailmavaluuta poole 

suunduvad vaheastmed. Näiteks, tänu eurole valitseb grupp Frankfurdis 

asuva (just seal sündis Rothschildi pangandusdünastia) Euroopas keskpanga 

isehakanud pankureid kogu Euroopa intressimäärasid ja rahanduspoliitikat. 

Kas keegi on seda kunagi vaidlustanud? Või vähemalt püüdnud alguseks 

selgusele jõuda? Järgmine samm on luua maailma keskpank, kus 

illuminaatidest pankurid kehtestavad planeedi iga riigi jaoks intressimäära 

ja selle rahanduspoliitika. Maailmavaluuta on elektrooniline, sest nõnda on 

inimesi väga kerge kontrollida. Kui te praegu annate elektronraha, 

krediitkaardi, ning arvuti ei tunnista seda, siis võite ikkagi sularahas tasuda. 

Aga mis juhtub siis, kui sularaha pole olemas ning arvuti ütleb ei teie 

krediitkaardile või mikrokiibile, mis peaks seda edaspidi asendama? Teil 

puuduvad muud ostmisvõimalused – ning programmid, mida arvuti teie 

kaardil või kiibil tunnistab või ei tunnista, kontrollivad, mida, kus ja kas 

üldse te osta saate. Ühtaegu salvestatakse, mis toodet, kus, millal, kui palju 

ja mis hinnaga te ostate. Just seda mainitud idee tähendab ning juba praegu 

on füüsilist raha ringluses kõigest kübeke sellest, mis elektronimpulssidena 

arvutites liigub. Ning see suhe kahaneb lakkamatult. 

Rahapuu poliitika 

Veel midagi rahast. Illuminaadid kontrollivad panku, suuräri ja 

valitsusi ning kõrvaldavad tänu sellele suure osa rahast, mida me kulutame 

või säästame. Umbes 80 protsenti kütusehinnast Suurbritannias 

kasseeritakse valitsuse kehtestatud maksudena ning naftakompaniid ei 

tunnista ennast süüdi, sest nemad koguvad ainult tühise osa ammutatud 

nafta hinnast. Noh, tegelikult pole see tõsi. Kõik naftakompaniid kuuluvad 

illuminaatidele ning nad saavad oma osast määratu suurt tulu. Käesoleva 

raamatu kirjutamise ajal kuulsin kompanii BP-Amoco teadet, et firma kasum 

on 3306 naelsterlingit sekundis. Ent loomulikult ei saa see kunagi sama 

suurt tulu, kui valitsus maksudena kasseerib. Niisiis võimaldavad valitsuse 

kehtestatud maksud illuminaatidel röövida elanikkonnalt palju rohkem raha 

ning kuna nad kontrollivad valitsuse poliitikat oma juhtfiguuride ja agentide 

kaudu, siis kasutatakse maksustamist eelkõige oma tegevuskava 

elluviimiseks. Phil Schneideri (ta aitas Ühendriikides maa-aluseid baase 

ehitada) järgi neelab illuminaatide projektide “must eelarve” 25 protsenti 

USA rahvuslikust kogutoodangust ning 1995. aastal ütles ta, et iga kahe 

aastaga kulutatakse selleks 1,25 triljonit dollarit. Sama olukord valitseb ka 

alkoholi maksustamises. Oma vereliini perekondade (näiteks Bronfmanid 
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Kanadas) kaudu kontrollivad illuminaadid alkoholi tootmist ja levitamist. 

Alkohol on kõrgelt maksustatud ja olukord on samasugune nagu kütusega. 

Meil Suurbritannias kehtib kaupade müügil käibemaks, lühendatult VAT 

ehk lisandväärtusmaks. Inimesed ostavad illuminaatide ärist kaupu ja 

maksavad selle privileegi eest lisamaksu. See läheb valitsuse käsutusse 

tegevuskava finantseerimiseks. Hea küll, ei tarvitse siis nii palju osta, 

hoidke parem oma raha pangas. Seda tehes annate illuminaatidele õiguse 

seda kümnekordselt ja rohkemgi välja laenata ja intressi nõuda. Kinkige 

oma raha vähktõveuuringuteks ja see läheb hoopis illuminaatide 

ravimikartellile, kel pole mõtteski vähktõveravimit luua. Annetage raha 

Maailma Loodusfondile – ning selle omandab illuminaatide 

variorganisatsioon, mis kasutab keskkonnamuresid oma huvides. Kas 

inimkond elab siis tõepoolest pimesi? Henry Ford ütles: “Tegelikult on üsna 

hea, et rahvas ei mõista meie pangandus- ja rahandussüsteemi, sest vastasel 

juhul algaks revolutsioon juba enne homse päeva saabumist.” 

“Vabakaubandus” on planeedi varastamine 

Anunnakid-illuminaadid on visalt tegutsenud, et muuta kõik riigid 

sõltuvaks maailma finants- ja kaubandussüsteemist, mille nad on loonud ja 

mida kontrollivad. Loomulikult on vähestel raske dikteerida paljudele, kui 

viimased opereerivad majandusüksustes (riikides), mis ise oma rahandus- ja 

kaubanduspoliitika üle otsustavad. Niisiis asutasid illuminaadid kõigepealt 

Üldise Tolli- ja Kaubanduskokkuleppe (GATT), et rahvusriigid ei saaks 

kaitsta oma majandust importkaupade eest, mis võtavad tootjatelt töö. 

Nende käsilased valitsuses signeerisid illuminaatide agentide, näiteks iirlase 

Peter D. Sutherlandi, GATTI Bilderbergi peategelase, koostatud lepingud. 

Hiljem hakkas ta juhtima illuminaatide kantsis Šveitsis tegutsevat Maailma 

Kaubandusorganisatsiooni. See asendas GATT-i ning on nüüdseks 

omandanud erakordse võimu trahvida määratu suures ulatuses riike, mis 

selle reeglitele ei allu. Muide, Šveitsi ei ole sõdades kunagi rünnatud, sest 

just selle riigi kaudu finantseerivad illuminaadid sõdu! Ajalugu on väga 

lihtne, kui osatakse selle loori varju vaadata. Sutherlandi asemele Maailma 

Kaubandusorganisatsioonis seati itaallane Renato Reggerio, taas Bilderbergi 

grupi liige, temast endast aga sai illuminaatide ühe tähtsama kompanii 

British Petroleumi ehk BP-Amoco juht. Ta võttis ameti üle BP endiselt 

tipphaldurilt Sir David Simonilt, kes läks “Euroopa kaubandus- ja 

konkurentsiministrina” Tony Blairi valitsusse ülesandega kehtestada 

Suurbritannias euro ja kaasa aidata Euroopa Ühendriikide loomisele. 

Kaubanduspiiride kaotamine Euroopa Majandusühenduses vähendas 

oluliselt riikide kontrolli oma majanduse üle ning sedasama võib öelda 



Ptk 17    Draakonit teenimas: Tulevik 

 403 

USA, Kanada ja Mehhiko vahel sõlmitud Põhja-Ameerika 

vabakaubanduslepingu kohta, mida aitas ellu viia pedofiil George Bush 

(TC, CFR) ning mõistusekontrollile allutatud naisi vägistanud Brian 

Mulroney, kes oli tookord Kanada peaminister. Olen kindel, et nende 

meelest pidi “vaba” kaubandus inimkonnale head tegema. Maailma 

Kaubandusorganisatsiooni võimu tõttu ei saa vaesed “kolmanda maailma” 

riigid kasutada oma maid eelkõige rahva toitmiseks ega vältida importi, mis 

põhjustab kohaliku tööhõive laostamisega nälga ja viletsust. Kui olete kas 

või kord Aafrikas rännanud, siis mõistate, et väide, nagu ei suudaks see 

manner ennast ära toita, on täiesti naeruväärne. See võiks tervet maailma 

elatada. Inimesed nälgivad seetõttu, et kõlvikuid ei kasutata näljastele toidu 

saamiseks, vaid illuminaatide riigiülestele korporatsioonidele tulusate 

kultuuride kasvatamiseks ning illuminaatide õhutatud sõdade pidamiseks. 

Aastaid tagasi kirjutatud raamatus It Doesn’t Have To Be Like This on juttu 

säärasest skandaalsest tulusate kultuuride viljelemisest. Transnatsionaalsed 

korporatsioonid kas ei tasu neile riikidele üldse makse või teevad seda väga 

tagasihoidlikus ulatuses ning maaomanikena maksavad nad närust palka 

inimestele, kel pole muid töökohti ning kes ei saa ennast teisiti elatada. 

Illuminaatide hargmaised kompaniid on otsekui verekaanid, kes imevad 

need riigid rahast, võimalustest ja ressurssidest kuivaks. Lühidalt öeldes, 

nende tegevus tähendab genotsiidi. Kuna aga need kuuluvad illuminaatide 

vereliinidele, kes on  harjunud lapsi ohverdama ja nende verd jooma, siis 

miks peaksid nad hoolima inimestest, kes on majandusliku ahistamise tõttu 

hätta sattunud? Anunnakid suhtuvad inimestesse samamoodi nagu enamik 

inimesi kariloomadesse. 

Kui Euroopa riigid üle kogu maailma paiknevatest kolooniatest 

“taandusid” ning neile “sõltumatuse” kinkisid, siis tähendas see ainult 

pinnapealset sammu, nagu ma olen eespool maininud. Võõrvägede toel 

toimunud füüsiline okupatsioon asendus pankade finantsokupatsiooniga 

ning transnatsionaalsete kompaniide ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 

kaudu tahetakse need maad uuesti ka füüsiliselt okupeerida. Illuminaatide 

vereliinid ja salaühingud kontrollivad endist viisi suurt osa Aafrika, Aasia 

ning Lõuna- ja Kesk-Ameerika “sõltumatutest” juhtidest. Tõepoolest, 

süsteemi valitsevad illuminaadid neid kõiki oma mõju all hoidnud, isegi 

neid väheseid, kes neil otseselt taskus pole. Just need juhid otsustasid 

toiduvilja kasvatanud maad üle anda riigiülestele korporatsioonidele. 

Rahvale öeldi, et toidu kasvatamise asemel saab seda importida, ning 

ressursside ja kaupade väljaveoga teenitakse raha. Ent nende kaupade hind 

määratakse Euroopa ja Ameerika kaubaturgudel. Kuna illuminaadid 

dikteerivad kolmanda maailma riikide kaupade hinnad, siis saab need maad 

põlvili suruda, millal iganes tahes. Nukuvalitsejatel pole sellest midagi, sest 

draakoni teenimise eest makstakse neile hästi. Küsige kas või Zimbabwe 
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massimõrvarilt Robert Mugabelt. Illuminaatide suurim arenguriikide 

vastane vandenõu oli “kolmanda maailma” võla loomine. Räägin sellest 

põhjalikumalt raamatus And The Truth Shall Set You Free, kuid lühidalt 

öeldes juhtus nii, et illuminaadid lubasid araabia naftariikide diktaatoritele 

naftahinda järsult tõsta, tingimusel, et araablased paigutavad selle 

ootamatult süllekukkunud tulu kindlatesse illuminaatide pankadesse. 

Araabia diktaatorid olid sellega päri. Seejärel kogunesid mõjukad 

illuminaadid mais 1973 Rootsi Saltsjoebadeni saarele, mis kuulub 

Wallenbergi vereliini pangandusperekonnale. Seal kooskõlastati naftahinna 

tohutu tõusu üksikasjad. Järgmisena tuli leida ettekääne, niisiis sepitses 

Bilderbergi tähtis tegelane Henry Kissinger viis kuud hiljem Egiptuse ja 

Iisraeli vahelise Yom Kippuri sõja. 1973. aastal oli Kissinger USA 

riigisekretär ja rahvusliku julgeoleku nõunik. Kissingeri Ühendriigid ja 

“lääs” toetasid Iisraeli sõjas Egiptuse vastu ning see andis araabia juhtidele 

majandusliku kättemaksu võimaluse. Varem kokkulepitud märgusõna peale 

teesklesid araabia naftadiktaatorid pahameelt, mida lääne abi Iisraelile neis 

tekitas, ning sel ettekäändel “karistati” läänt naftahindade nii järsu 

tõstmisega, mis surus kogu maailma majanduse põlvili. Te kuulete 

uudistediktoreid rääkivat, kuidas OPEC-i riigid naftahindu arutavad. 

Tegelikult nad ei tee seda: naftahinna määravad hoopis illuminaadid, kes 

kontrollivad OPEC-i riike ja kõiki naftakompaniisid. 

Kasutades kujuteldamatuid rahahulki, mis araabia diktaatoritelt 

ettenähtud pankadesse voolasid, käisid illuminaadid järgmise kaardi lauda. 

Pöörduti “kolmanda maailma” riikide poole ja pakuti neile majanduse 

“arendamiseks” ja “industrialiseerimiseks” määratu suuri madala intressiga 

laene. Kavalus seisnes selles, et illuminaatide pangad ei soovinudki nende 

laenude tagasisaamist põhjustel, milleni ma peagi jõuan. Nad teadsid, et 

nende käsilased raiskavad suurema osa rahast niikuinii ära, ning tagastamise 

välistas ka järgmine nüke. Mängu toodi Margaret Thatcher (Bil), “raudne 

leedi”, kes tegelikult oli 20. sajandi üks kõige mõjukamalt kontrollitavaid ja 

manipuleeritavaid riigijuhte. Tema ümber põimitud nööre tõmbas 

Rothschildi vereliinist põlvnev välisminister lord Carrington. Too on Henry 

Kissingeri lähikaaslane, Bilderbergi grupi endine eesistuja ning 

Suurbritannia välisminister, kes korraldas Falklandi sõja ning andis endises 

Rodeesias, praeguses Zimbabwes võimu Robert Mugabele. Ning need on 

selle mehe kõige väiksemad inimsusevastased kuriteod. Kui see pole tõsi, 

lord Carrington, siis palun kaevake mind kohtusse ning tulgu tõde teist ja 

teie kaaslastest kohtusaalis ilmsiks. Margaret Thatcher alustas oma 

“tätšerismina” tuntud kuritahtlikku majanduspoliitikat kohe pärast ametisse 

valimist 1979. aastal. Võidu kindlustas talle endise leiboristide valitsuse 

langemine illuminaatide algatatud “rahulolematuse talvel”, kui nende 

agendid Briti ametiühinguliikumises ässitasid ägedalt streike. Ühel hetkel 
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kõrgusid tänavatel vedamata jäänud prügimäed ning isegi surnuid polnud 

võimalik matta. (Just illuminaadid õhutasid riide, skandaale ja 

kokkupõrkeid konservatiivide valitsuses vahetult enne 1995. aasta valimisi, 

mis tõid leiboristide partei juhi Tony Blairi rõhuva häälteenamusega 

võimule.) Aasta hiljem pärast “tätšerismi” sündi Suurbritannias kehtestati 

samasugune poliitika “reiganoomika” nime all ka Ühendriikides, kui 

võimule tõsteti nukupresident Ronald Reagan koos teda kontrolliva 

asepresident George Bushiga. Tätšerismi ja reiganoomika kehtestatud 

majandustingimused põhjustasid intressimäärade vapustava tõusu. 

Nüüd hakkab ring täis saama. “Kolmanda maailma” riigid, mis olid 

võtnud tohutu suuri madala intressimääraga laene, seisid nüüd silmitsi nii 

suurte tagasimaksetega, et tasuda ei jõutud isegi intresse, põhivõlast 

rääkimata. Sündis mõiste “kolmanda maailma võlg”. Inimeste hädade ulatus 

on lausa kujuteldamatu, kuid siis astusid mängu illuminaatide loodud 

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) ja Maailmapank (mida praegu juhib 

Rothschildi partner ja Bilderbergi grupi liige James Wolfensohn). Need 

teatasid võlgadest painatud, vaesusest vapustatud riikidele, et nood peavad 

kärpima toidusubsiidiume ja vähendama tervishoiukulutusi ning majanduse 

IMF-i ja Maailmapanga instruktsioonida kohaselt ümber struktureerima. 

Vastasel korral ähvardati nad edasisest “abist” ilma jätta. Need riigid ei 

saanud enam ise oma vajadusi katta, sest illuminaatide riigiülesed 

korporatsioonid kontrollisid suuremat osa kõlvikutest, ning nüüd seisti 

silmitsi nii maailmas kehtestatud kaubanduspiirangute kui ka tasumist 

ootavate võlgadega. Mis juhtus? Inimesed surid nälga ja surevad praegugi 

ning iga riigijuht, kes püüaks illuminaatidele vastu hakata, leiaks oma maa 

otsekohe sõjakeerisest. Kuid illuminaadid polnud  veel lõpetanud. Miks nad 

ei soovinud, et need riigid võla tagasi maksaksid? Samal põhjusel, miks ei 

taheta, et paljud tööstusriikide inimesed oma võlgu ei tasuks. Illuminaadid 

ihaldavad nende riikide maad ja ressursse ning kontrolli, mille tagab võlg. 

Nüüd kehtestatakse “võlgade leevendamise” poliitika, mille järgi need 

vaesed riigid loovutavad vastutasuks võlgade “andestamise” eest oma maa 

ja ressursid igaveseks. Võlgade eest, mis eksisteerivad ainult arvutidisketil 

olevate numbritena. Võib-olla panite tähele, et valitsused “andestavad” 

kolmanda maailma võlgu ega nõua neid tagasi, sest laenatud on 

maksumaksjate raha. Ei mingit probleemi, küll saadakse juurde. Aga 

pangad, see tähendab illuminaatide vereliinid müüvad “võlga” maa ja 

ressursside eest. 

Samasugust võtet rakendatakse võlgade vahetamisel looduse vastu, kus 

vaestele riikidele “andestatakse” võlad tingimusel, et ÜRO-le ja 

loodushoiuagentuuridele antakse “planeedi päästmiseks” üle suuri maa-

alasid. Otsekui saatuse iroonia tõttu tekitavad loodusele kõige suuremat 

kahju IMF, Maailmapank ja illuminaatide pangad, mille poliitika tõttu on 
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inimesed sunnitud ellujäämiseks hävitama keskkonda, sealhulgas ka 

vihmametsi. Ja lausa kummaline on tõik, et illuminaatide pangad ja 

riigiülesed korporatsioonid arendavad looduse laastamist põhjustavat 

poliitikat samal ajal, kui illuminaatide enda perekonnad nagu Rockefellerid 

finantseerivad ja avaldavad uurimusi, et planeet on suremas ja meie peame 

selle päästma. Iseäralik on seegi, et paljud loodushoiu survegrupid on 

tegelikult illuminaatide agentuurid, eelkõige Maailma Loodusfond. Seda 

juhivad prints Philip ja Bilderbergi grupi kauaaegne eesistuja Hollandi 

prints Bernhard. Just Bernhard juhatas Rootsis toimunud kohtumist, kus 

otsustati tõsta naftahindu, mis põhjustas katastroofilisi keskkonnatagajärgi. 

Tegelikult pole kõiges selles midagi kummalist. “Looduse päästmine” sobib 

illuminaatidele suurepäraselt, sest tänu sellele saab kehtestada keskseid 

ülemaailmseid seadusi ning ÜRO ja muud illuminaatide agentuurid 

omandavad “loodushoiu” ettekäändel tohutu suuri maavaldusi. Vaadakem, 

kui paljud näiteks Rwandas ja Burundis massitapmisi korraldanud 

ründeväed varjuvad piiridel asuvatesse metsadesse ja 

looduskaitseparkidesse, kust korraldatakse kallaletunge. Raamatus The 

Biggest Secret räägitakse sellest põhjalikumalt.  

Süsteem on korraldatud nõnda, et need, kes kontrollivad raha, 

valitsevad ka maailma, ning raha on illuminaatide vereliini võimu all. Ent 

on ka häid uudiseid. Öeldu tähendab, et kõik niinimetatud lahendamatud 

probleemid nagu vaesus, võlad ja sõjad ei sünni loomupärastel põhjustel. 

Neid tekitatakse sihilikult, sest siis on inimkonda kergem kontrollida ja 

sellega manipuleerida. Meie planeedil on igaühele külluses kõike ning ärge 

laske ennast teistsugustest väidetest petta. Selleks, et mõned võiksid 

rikkalikult süüa, ei tarvitse lasta teistel nälgida. Aga miks siis valitseb keset 

võimalikku küllust nii palju vaesust? Raha teket ja liikumist, maad ja 

loodusvaru kontrollides piiravad illuminaadid valikuvõimalust ja 

kujundavad endast sõltuvuse. Nende tulevane Maailma Keskpank ja valuuta 

süvendaksid seda kontrolli veelgi jõulisemalt. Võrrand on lihtne: 

Nappus = sõltuvus = kontroll. 

Küllus = valikuvõimalus = vabadus. 

Maailma armee 

Mina ja teisedki uurijad oleme paljude aastate jooksul kirjutanud 

maailma armee loomise plaanist. Olen oma varasemates raamatutes 

hoiatanud, et lõpuks sulavad ÜRO rahujõud ja NATO kokku, kusjuures 

NATO-le jääb juhtroll. Samuti kirjutasin, et kardetavasti organiseeritakse 
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ikka rohkem konflikte, kuhu NATO peab sekkuma ja inimesi päästma. See 

loob pretsedendi ja muudab status quo, kuni NATO-st saab samm-sammult 

maailma politseijõud. Mainitud protsess on juba arenemas ning Lahesõda, 

Bosnia sõda ja Kosovo sõda on kõik selle koostisosad. Sääraste konfliktide 

manipuleerimisega tegeleb mõjukalt Kissingeri mõttekaaslasteks (Kissinger 

Associates) nimetatud organisatsioon. Loomulikult kontrollib seda 

seltskonda illuminaatide kõikjal viibiv manipuleerija Henry Kissinger. Üks 

asutajaliige oli tema lähikaaslane lord Carrington, NATO endine 

peasekretär ja ligi kümme aastat Bilderbergi gruppi juhtinud mees. Salakäe 

tegutsemisest pole paremaid näiteid kui Bosnia sõja peamiste 

“rahusobitajate” omavahelised seosed.  

Euroopa Liidu määratud Bosnia rahuläbirääkijad olid lord Carrington 

(Bilderbergi grupi eesistuja, kuningliku rahvusvaheliste suhete instituudi 

president, trilateraalse komisjoni ja Kissingeri mõttekaaslaste rühmitise 

liige), kellele allusid lord David Owen (Bi, TC) ning Rootsi endine 

peaminister Carl Bildt (Bil). ÜRO määratud rahuläbirääkijad olid Cyrus 

Vance (Bil, TC, CFR) ja Norra välisminister Thorvald Stoltenberg (Bil, 

TC). Stoltenbergi pojast sai Norra peaminister. Kui neil ei õnnestunud rahu 

saavutada, astus areenile “sõltumatu rahusobitaja” Jimmy Carter 

(Ühendriikide esimese trilateraalse komisjoni president ning välissuhete 

nõukogu liige). Selleks hetkeks olid Bosniast lähtuvad kohutavad 

televisioonikaadrid tegutsemist nõudvate poliitikute ja avalikkuse lärmi üha 

võimendanud ning illuminaadid võisid käiku lasta oma klassikalise 

probleemi, reaktsiooni ja lahenduse stsenaariumi. Välja ilmus Bill Clintoni 

erisaadik Richard Holbrooke (Bil, TC, CFR), et läbi suruda Daytoni leping, 

mis nägi ette NATO 60 000-mehelise maailmaarmee paigutamise 

Bosniasse. See oli suurim pärast Teist maailmasõda koondatud 

paljurahvuseline sõjajõud. Holbrooke allus USA riigisekretärile Warren 

Christopherile (TC, CFR) ja kaitseminister William Perryle (Bil). Nende 

boss, vähemalt ametlikult, oli president Bill Clinton (Bil, TC, CFR). 

Bosniasse saadetud NATO esimese maailmaarmee ülemjuhataja oli admiral 

Leighton Smith (CFR) ja tsiviiloperatsioone juhtis Carl Bildt (Bil). 

Ajakirjandus ei rääkinud sellest midagi, sest enamiku žurnalistide arvates 

koostatakse uurimusreportaaže hommikulehtede ja ametlike 

pressibülletäänide alusel. Ning illuminaadid kontrollivad ajalehti oma 

alluvate kaudu, nagu seda on Washington Posti “omanik” Katherine 

Graham (Bil, TC, CFR) ning Bilderbergi grupi siseringi kuuluv kanadalane 

Conrad Black, kes juhib Hollingeri meediaimpeeriumi. Sellesse kuuluvad 

Londoni Daily Telegraph, Jerusalem Post ning umbes 70 protsenti Kanada 

ajalehtedest. Nende organisatsioonide liikmed kontrollivad USA kõiki 

kolme televõrku (NBC, ABC ja CBS). Samuti on nende võimu all Los 

Angeles Times, New York Times, Wall Street Journal ja Rupert Murdochi 
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impeeriumid, Time-Warner, kaasa arvatud CNN, ning muud maailma 

peamised meediaväljundid. Isegi Suurbritannia neli või viis kohalikku 

ajalehte kuuluvad nüüd suurtele meediakartellidele. 

Bosnia sõja põhieesmärk oli suurendada NATO rolli maailma 

politseijõuna. Konflikti algul saadeti säärastesse murepaikadesse alati ÜRO 

rahuvalvajaid. Ent illuminaadid soovisid seda muuta ning samal ajal, kui 

kogu maailma avalikkuse teadvust sääraste kohutavate surma ja kannatuste 

piltidega pommitati, algas ajakirjanduses kampaania, millega tauniti ÜRO 

ebatõhusaks ja lausa kasutuks tembeldatud operatsiooni Bosnias. Sel 

ettekäändel saadeti kohale NATO väed ning illuminaatide tegevuskava 

edenes jõudsalt. Kosovo konfliktiga manipuleerimise aegu ei saanud ÜRO 

sõdurite saatmisest juttugi olla, sest Bosnias juhtunu oli status quo muutnud. 

Maailm lootis algusest peale, et NATO sekkuks Kosovos toimuvasse, ning 

kohutava pommitamise tulemusena kehtestatigi kontroll selles regioonis. 

Inimesed on mulle tunnistanud, et nad ei mõistnud maailmaarmee vajadust, 

sest seal polnud kellegagi võidelda. Oli küll – inimestega. Maailmavalitsus 

kontrollib maailmaarmeed. Selle ülesanne on ellu viia maailmavalitsuse 

seadusi ja otsuseid, kui mõni riik tõrgub kuuletumast ja tõstab mässu. Me 

räägime maailmafašismist ning selle struktuure kujundatakse otse meie 

silme all. Illuminaadid teavad, et Ühendriikides hakkavad paljud vastu, kas 

või relvaga, kui USA vägedel kästakse oma riigi kodanikke ahistada ja 

mõrvata. Niisiis paigutatakse ÜRO sildi all Ühendriikidesse salamahti 

võõrvägesid, suurel hulgal Ameerika sõdureid aga saadetakse välismaale. 

Sama kehtib teistegi riikide puhul. 

Vaimne, emotsionaalne ja füüsiline rünnak 

Elanikkonna kontrollimiseks on vaja neis maha suruda soov ja võime 

endale mõtelda ning näha, mis nende ümber toimub. Seda tehakse mõtete ja 

emotsioonidega manipuleerimise kaudu ning ravimite, vaktsiinide ja 

toidulisanditega. On elutähtis mõista, et ravimikompaniisid kontrollivad 

needsamad, kellele kuuluvad toidutoomise hiiglased – ning 

“terviseagentuurid”, ajakirjandus, valitsused, pangad, korporatsioonid ning 

kõik muu. Vähktõppe, AIDS-i ja muudesse ohtlikesse haigustesse sureb 

aastas miljoneid inimesi, kelle tervis võiks taastuda, kui nad saaksid ise 

võimalike raviviiside hulgast valida ega peaks piirduma primitiivsete 

arstimite ja skalpelliga. Ma olen istunud ravitsejate juures ja jälginud, 

kuidas mõnikord on inimesed veerandi tunniga paranenud vaevustest, mille 

ravimiseks arstid olid kas soovitanud ulatuslikku ja kallist operatsiooni või 

hoopis lootusetult käsi laiutanud. Nende haigete hulgas oli ka nii raskelt 
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kopsuvähki põdev naine, et ta tuli ravile sõidutada, sest autojuhtimiseks 

polnud tal enam jõudu. Pärast esimest raviseanssi jaksas ta juba ise rooli 

istuda. Ravi jätkus, paranemine samuti ja lõpuks läks ta tagasi arstide 

juurde, kes olid öelnud, et nemad ei saa teda millegagi aidata. Uued 

analüüsid näitasid, et vähk oli taandunud. Mainitud ravi ei ole ime, sest 

imesid pole olemas, toimisid ainult loodusseadused ja loomejõud. Nende 

mahasurutud jõudude rakendamine sõltub meie teadmistest, kuid inimesed 

usuvad sageli pimesi “asjatundjate” soovitusi. Üks tervistaja, keda ma 

tundsin, oli olnud tavaline kirurg, kuni ta hakkas toimuvast aru saama ja 

mõistis, mismoodi meie kõigi, ka arstide, eest on teadmisi varjatud. 

Illuminaadid on korraldanud arstide õpetamise nõnda, et kõrvale tõrjutakse 

inimesed, kes püüavad oma tõearusaamadest lähtuda. Eksamid sooritavad 

ainult need, kes tunnistavad ametlikku “tõde”, ja tööl hoitakse üksnes 

meedikuid, kes oma karjääri lõpuni sellest kinni hoiavad. Sama käib ka 

teadlaste, õpetajate, riigiametnike, üldse kõikide kohta. 

Meditsiinimanipulatsioon 

Inimolendis on palju rohkem kui füüsiline keha. See on meis kõige 

vähema tähtsusega. Keha on geneetiline skafander, mille kaudu meie 

igavene teadvus, mõtlemine, edastab meile kogemusi sagedusvahemikust, 

mida me füüsiliseks maailmaks nimetame. Aju on arvuti, keskjaam, mis 

ühendab meie surematut mõistust meie sureliku kehaga. Mõtlemine ei lähtu 

ajust, me mõtleme aju kaudu. Ajukahjustusega inimestel ei ole mõistus 

kahjustatud, rikkis on hoopis nende arvuti, mis ei suuda mõistuse sõnumeid 

kogemuste füüsilisele tasandile üle kanda. Mõistus on aju kaudu toimiv 

energiaväli, mitte aju ise. Meie emotsioonid on teine energiaväli ning neid 

erinevaid olemise tasandeid ühendavad tšakrateks nimetatavad pöörised. 

Sanskriti keeles tähendab see valguse rattaid. Seega on stress meie 

emotsionaalse energia väli, mis avaldub tasakaalustamata vibratsioonina 

ning kandub tšakrate kaudu madalamatele tasanditele. Mis juhtub 

kõigepealt, kui oleme stressis ja tunded kipuvad võimust võtma? Me ei 

mõtle enam selgelt. Just tasakaalustamata emotsionaalne vibratsioon häirib 

vaimse energiavälja selgust ja tasakaalu. Kui stress on küllalt ränk ning see 

kestab pikka aega, hakkab tasakaalustamata vibratsioon mõjutama füüsilist 

keha. See võnketasakaalutus mõjutab keharakke, põhjustades keemilisi 

muutusi, ja just seda me haiguseks või tervisehäireks nimetamegi. 

Meedikud hakkavad huvi tundma alles siis, kui võnketasakaalutus mõjutab 

füüsilist olekut. Nad kas määravad ravimeid, et pöörata aset leidnud 

keemilisi muutusi, või saadavad inimese lõikusele, kus kõrvaldatakse 

keemiliste muutuste tagajärg. Vaat mida nimetatakse “arenenud” 
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meditsiiniks! Ravitakse sümptomit, mitte aga põhjust, sest ei mõisteta, mis 

inimolend tegelikult on. Nähakse ainult füüsilist keha ja seda ka ravitakse. 

Just nõnda illuminaatide süsteem arste õpetab ega luba sellest hälbida. 

Tõelised ravitsejad oskavad inimest tervendada, kõrvaldades 

soovimatut füüsilist mõju põhjustanud energiatasakaalutuse. Selleks 

kanaliseerivad nad oma keha kasutades meid kõiki ümbritsevast määratut 

energiahulka, juhtides seda oma käte kaudu patsienti. On olemas palju 

muidki vibratsiooni ja energiaga ravitsemise vorme. Akupunktuurinõelad 

tasakaalustavad energiavoogusid kehas, kristalliteraapias ja homoöpaatias 

aga kasutatakse patsiendi energiavälja balansseerimiseks kristallide ja 

taimede vibratsioone. Muidugi tegutseb nende alternatiivmeetodite vallas ka 

šarlatane, kuid mõõtmatult vähem kui ravimikartellides ja 

meditsiiniautoriteetide hulgas. Kui põhjus on kõrvaldatud, siis kaovad ka 

füüsilised tagajärjed, ning juhtunut nimetatakse imepäraseks tervenemiseks, 

kuigi tegelikult pole see sugugi nõnda. Olen mõningaid sääraseid “imesid” 

isegi kogenud. Füüsilisel kehal on energiajoonis, mida tervistajad nimetavad 

eeterkehaks, ning selle kahjustamine või tasakaalutus viitavad füüsilisele 

tervisehäirele. Võib ette kujutada, nagu seisaks eeterkeha tiigikaldal, ning 

selle peegeldus vees on füüsiline keha. Kui eeterlik muudab ükskõik mis 

viisil oma seisundit või kuju, siis juhtub füüsilisega samamoodi. Niisiis, kui 

eeterlikku hoitakse heas tasakaalus, siis on füüsilisega samuti. Selle raamatu 

kirjutamise ajal lõin ma varba ära ning kümne päeva pärast muutus selle 

seisund halvemaks, mitte paremaks. Käia oli väga valus. Ravitseja pani 

mulle käed peale ning kanaliseeris minusse energiat, mis parandas eeterlikul 

tasandil tekitatud kahjustuse. Umbes poole tunni pärast hakkas valu varbast 

taanduma ning kaks päeva hiljem oli see jälle täiesti korras. 

Olen kohanud ravitsejaid, kes on Kaug-Idas kuulsaid inimesi terveks 

teinud, ning just samasuguseid võtteid kasutavad illuminaadid. Nad ei taha, 

et me säärastest ravivõtetest teaksime, mis tõttu neid naeruvääristatakse, 

nimetatakse šarlatansuseks või taunitakse kurjusena, kasutades neid vargsi 

iseenda hüvanguks. Tegelikult tegeldakse šarlatansuse ning pettusega iga 

päev ametlikes haiglates ja operatsioonitubades ning pettuse tagajärjel 

vaevlevad miljardid inimesed, kes kannatavad ja surevad, ehkki seni 

taunitavate tervistamisvõtete laialdasel kasutusel saaks neid terveks ravida. 

Öelduga ei taunita arste, ainult süsteemi, mis neid vangis hoiab. Kuidas teie 

arvates on võimalik, et paljud tuntud illuminaadid, nagu seda on David 

Rockefeller ja Henry Kissinger jaksavad mööda maailma ringi lennata nagu 

neljakümneaastased, kuigi mõlema kaheksakümnes sünnipäev hakkab peagi 

kätte jõudma? Kas nad pruugivad ravimeid, mida Rockefelleri 

farmaatsiaimpeerium kõigile teistele kaela määrib? Küllap naljatate. Need 

mehed teavad, et oma tegevusega põhjustavad nad miljardite inimeste 

surma, kuid nad ei hooli sellest põrmugi, nagu enamik inimesi loomade 
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hädadest mööda vaatab. Nende “ravimid” ei ole määratud selleks, et me 

sõna tõelises mõttes ennast hästi tunneksime. Esmaeesmärk on meie 

mõtlemisprotsesside ähmastamine ja mahasurumine, et oleksime võimule 

kuulekad. Samamoodi uimastatakse veiseid või lambaid, et neid oleks 

kergem vaigistada ning et nad tapamaja nähes minema ei jookseks. Enamik 

meedikuid ei oska seda aimatagi. Nad on lihtsalt põhk. Töökoha kaotamise 

hirmus peavad nad kõrgemalt ette kirjutatud meetodeid kasutama. Kui 

Guylaine Lanctot, imepärane naine ja Kanadas töötav professionaalne arst 

hakkas paljastama ravimikartelle ja nende agente meditsiinihaldurite hulgas, 

siis tõrjuti ta kohe kõrvale. Lugege tema suurepärast raamatut The Medical 

Mafia (Here’s The Key, Inc., Kanada, 1995), mida saab tellida Bridge of 

Love ja minu veebisaidi kaudu. Samuti näitab ta, miks mahasurutud ja 

naeruvääristatud alternatiivid on tõhusamad kui ravivõtted, mida talle 

õppimise ajal soovitati. Meie oleme paljudimensioonilised olendid, kes 

eksisteerivad kõikidel sagedustel ja loomedimensioonidel. Me võime 

pääseda teadvuse määratu suurde ookeani või jääda oma piisakesse peitu, 

mõistmata selle määratut tähtsust, kes ja mis me oleme. Kui teie oleksite 

anunnakid-illuminaadid, siis kus sooviksite inimkonda näha – kas tilgakesse 

surutuna või ookeanis seilavana? Oma tahet ellu viies söödavad nad meile 

preparaate ja kemikaale, mis ahistavad ajufunktsioone, mõtteselgust ning 

suutlikkust olla mõjukas seoses oma olemuse kõrgemate tasanditega ehk 

psüühilise teadlikkuse ja intuitsiooni “kuuenda meelega”. See on kõikide 

iga päev kasutatavate preparaatide, vaktsiinide ja toidulisandite tõeline 

põhjus. Toon mõned näited sellest inimese aju ja immuunsüsteemi 

valdamise pärast peetavast sõjast, kuid tegelikult on see loetelu tõepoolest 

lõputu. 

Aspartaam1  

Üks sääraseid relvi on illuminaatide loodud aspartaam, mis mõjutab 

intellekti. Praegu kasutatakse seda tuhandetes toitudes ja peaaegu igas 

karastusjoogis. Ja kes neid kõige rohkem tarvitavad? Lapsed. Illuminaadid 

soovivad lapsed võimalik vara endale allutada, muutes nad tuimadeks ja 

kõhklematult sõnakuulelikeks kloonideks. Aspartaam on suhkru aseaine 

ning seda müüakse kui magustit, millel puuduvad suhkru kahjulikud toimed 

– ehkki illuminaadid kontrollivad sellegi tootmist. Aspartaami turustatakse 

kaubamärkide NutraSweet, Equal ja Spoonful all. Suhkrust kakssada korda 

magusam aspartaam võeti kasutusele 1981. aastal ning 75 protsenti 

kõikidest USA toiduainete ja ravimiadministratsiooni (FDA) 

allergiakontrolli süsteemile esitatud kaebustest on seotud just selle 

preparaadiga. Kurdetakse peavalu, pöörituse, tähelepanuhäirete, 
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mälukaotuse, kõnetakistuste ja nägemise halvenemise üle. Neid 

sümptomeid nimetatakse aspartaamihaiguseks samamoodi, nagu 

lõhnakinnisti naatriummonoglutanaadi tekitatud terviserikkeid tuntakse 

glutamaadisündroomina. Washingtoni ülikooli St.  Louis’ meditsiinikolledži 

meditsiinidoktor John W. Olney usub, et aspartaam on seotud ajukasvajate 

tekkega. Ajakirjas Journal of Neuropathology and Experimental Neurology 

avaldatud artiklis kinnitab ta, et aspartaami saanud katserottidel esineb 

sageli ajukasvajaid. Dr Olney lisas, et uurimuste alusel on aspartaamil 

mutageenne (vähkitekitav) toime ning et halvaloomuliste ajukasvajate arv 

kerkis järsult pärast aspartaami massileviku algust. Isegi Ühendriikide 

merevägi ja lennuvägi avaldasid ajakirjas Navy Physiology and Flying 

Safety hoiatuse: 

 
… mitu uurijat on kindlaks teinud, et aspartaam suurendab 
krambiohtu või alandab nende teket tingivate tegurite 
mõjuläve. See tähendab, et dieet-karastusjooke tarvitaval 
piloodil tekib vilkuvas valguses kergemini pööritus või 
valgusvälgatustest põhjustatud epilepsiahoog. Ühtaegu 
tähendab öeldu, et kõiki piloote ähvardab äkiline mälukaotus, 
peapööritus instrumentide järgi lennates ning nägemise 
järkjärguline halvenemine.

2
  

 

Ning aspartaam ei piirdu enam karastusjookidega. See muudab 

ajukeemiat ning alandab krambihoogude tekkeläve, põhjustab tujukust ja 

närvisüsteemi muid häireid. Ühtaegu tekitab see harjumust. Seepärast on 

inimestel sageli raske loobuda aspartaami sisaldavate karastusjookide 

tarbimisest. Paljud patsiendid on vabanenud hulgikoldeskleroosi, kroonilise 

väsimuse, reumaatilise liigesepõletiku, depressiooni ja muudegi haiguste 

sümptomitest pärast aspartaamist loobumist. Kümme protsenti sellest 

legaalsest mürgist laguneb pärast sissevõtmist metanooliks, närvisüsteemi 

kahjustavaks toksiiniks, mida tuntakse ka metüülalkoholi või 

puupiiritusena. Eriti kahjustab see nägemisnärvi. Keeluajal salaja aetud 

“metsakohin” sisaldas seda suurel määral ja sageli jäädi sellest pimedaks. 

Metanool imbub kiiresti verre, muutudes seal neurotoksiiniks, vähktõve 

tekitavaks formaldehüüdiks ja sipelghappeks. Vahva karastusjook, eks ju? 

Ameerika toiduainete ja ravimiadministratsioon (FDA) nagu 

samasugused organisatsioonid teisteski riikides on illuminaatide varikate, 

mille abil takistatakse inimkonnale kasulike toiduainete tootmist ning 

surutakse põhjalikumalt kontrollimata läbi neid, mis nende tegevuskavaga 

sobivad. Just nõnda juhtus ka aspartaamiga. Kõigepealt kiitis FDA selle 

naeruväärsete andmete alusel heaks, kuid pidi loa tagasi võtma uurimuste 
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tõttu, mis näitasid, et see ühend põhjustas loomadel krampe ja ajukasvajaid.  

Ent 1981. aastal taastas FDA avaliku arvamuse uurimise nõukogu 

üksmeelsest vastuseisust hoolimata loa, kuigi see organisatsioon oli 

teadusliku uurimuse andmed uuesti läbi vaadanud ja soovitanud 

aspartaamist hoiduda. Kirde-Ohio ülikooli meditsiinikolledži 

psühhiaatriaprofessor dr Ralph G. Walton kontrollis kõik 

aspartaamiuuringud üle ja leidis 166 inimese tervist mõjutavat olulist tõika. 

Kõik aspartaamitööstuse finantseeritud 74 uuringut kinnitasid preparaadi 

ohutust, kuid 92 protsenti sõltumatult korraldatud kontrollimistest tuvastasid 

ohumärke. Kumba neist teie usute? 

Põhjus, miks see mürk kõikide tõendite kiuste heaks kiideti, on lihtsalt 

korruptsioon. Toiduainete ja ravimiadministratsiooni vastutav ametnik, selle 

juht, veel kuus töötajat ja kaks advokaati kavatsesid NutraSweeti 

võltskatsete eest kohtusse kaevata, lahkusid organisatsioonist ning hakkasid 

tööle… NutraSweeti, teisiti öeldes aspartaami heaks. Üks FDA-s töötav 

tõeline teadlane kirjutas USA senaatorile: “See on otsekui Abbotti ja 

Costello* esinemisest võetud ja kõlab suisa nõnda: “Kiitke meie mürk heaks 

ja kui te pole enam bürokraat, siis teeme teist plutokraadi! Kui see on 

saanud müügiloa, maksame kinni Ameerika dieteetikud, Ameerika 

diabeetikute ühingu, Ameerika Meditsiiniassotsiatsiooni ja kõik, keda me 

müügi edendamiseks vajame.” [* Bud Abbott ja Lou Costello olid 

populaarne Ameerika koomikute paar, kes aastail 1929–1957 menukalt 

laval, raadios, filmis ja televisioonis esinesid. – Tõlk.] Coca-Cola teadis 

aspartaami ohte, sest Rahvusliku karastusjookide assotsiatsiooni liikmena 

vaidles see FDA antud loale vastu. Vastuargumendid avaldati 5. juulil 1985 

väljaandes Congressional Record. Artiklis öeldi, et aspartaam on 

loomupäraselt ebapüsiv ning laguneb juba purgis formaldehüüdiks, 

metüülpiirituseks, sipelghappeks, diketopiperasiiniks ja muudeks 

toksiinideks. Milleks siis on nüüd aspartaami lisatud dieet-Coke’ile, mille 

läbimüük pärast mainitud ühendi lisamist järsult tõusis, sest see tekitab 

sõltuvust? Ja dieet-Coke’i puhul ei saa üldse dieedist rääkida. Seda joovad 

inimesed (nagu kõik aspartaamisaaduste tarvitajad) muutuvad hoopis 

paksemaks, sest see pärsib organismis seratoniini teket ja tekitab seega 

karbohüdraatide isu.. Me elame keset hiiglaslikku usaldusepettust. Muide, 

Missouris St. Louis’s tegutsevale Monsanto Corporationile kuulub peale 

NutraSweeti teinegi aspartaamisaadus Equal. Mainitu on otsast lõpuni 

illuminaatide kompanii, mis toodab ka geneetiliselt modifitseeritud toitu, 

veel üht illuminaatide ründevahendit, millega püütakse alistada inimeste 

mõistust ja keha. Geneetiliselt teisendatud toidu tunnustuse pälvimiseks 

kasutab see samasuguseid meetodeid, nagu tehti aspartaami puhul. 

Bioohutuse töögrupi liikmed astusid ühendusse Colombias Cartagenas 

asuva Bioloogilise mitmepalgelisuse konventsiooniga, soovitades 
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geneetiliselt modifitseeritud toitu. Mainitud liikmete hulka kuulsid 

järgmised isikud: 

 

Valitsuse ja avalikkusega suhtlev Monsanto asepresident Linda J. 

Fisher, kes varem töötas USA loodushoiuagentuuris; Monsanto G. D. Searle 

& Co. farmaatsiaosakonna vanem-asepresident dr Michael A. Friedman, 

endine FDA töötaja; Monsanto rahvusvahelise osakonna direktor Marcia 

Hale, kunagine Ühendriikide presidendi abi; Monsanto direktor Michael 

(Mickey) Kanto, endine USA kaubandusministeeriumi sekretär; Monsanto 

Washingtoni esinduse ülemaailmse kommunikatsiooni direktor Josh King, 

endine Valge Maja varustusdirektor; Monsanto direktor William D. 

Ruckelshaus, endine Ameerika Ühendriikide loodushoiuagentuuri 

peahaldur; Monsanto Corporationi Washingtoni esinduse juht Michael 

Taylor, endine FDA juriidiline nõunik; Monsanto endine mikro-

biotehnoloogia uurija Lidia Watrud, kes praegu töötab USA 

loodushoiuagentuuri keskkonnamõjude laboris, ning Monsanto Washingtoni 

esinduse koosseisuline jurist Jack Watson, kunagine USA presidendi Jimmy 

Carteri personaliülem. Ülejäänutest olgu mainitud Duponti (tähtis 

illuminaatide vereliin) ja Dow Chemicals (illuminaadid) esindajad, nimelt 

Clayton K. Yeutter, endine USA põllumajandusminister ja kunagine USA 

kaubandusesindaja, kes juhatas Ühendriikide delegatsiooni USA-Kanada 

vabakaubanduslepingu läbirääkimistel ning aitas korraldada GATT-i 

kõneluste Uruguay vooru. Praegu juhib ta direktorina Mycogen 

Corporationi, mille põhiomanik Dow Agro-Sciences kuulub haruettevõttena 

täielikult  Dow Chemical Companyle. Olen kindel, et nende soovitused on 

täiesti ühemõttelised või minu nimi pole Charlie Shufflebottom.” 

Prozac3  

George Bushi ravimikompaniis Eli Lilly toodetav Prozac ilmestab taas 

illuminaatide salakavatsust veenda inimesi ajutegevust pärssiva preparaadi 

kasulikkuses. 1982. aastal oli Washingtoni ülikoolis töötav David Dunner 

valmis Lillylt uurimuse ja seminaride eest rohkem kui 1,4 miljoni dollari 

suurust tasu võtma. Mainitud “uurimuse” käigus tuli Prozaci mõju 

selgitamiseks korraldada ka kliinilisi katsetusi saja inimesega. Ühtaegu oli 

Dunner FDA psühhofarmakonide nõuandekomitee liige, kes pidi uute 

ravimite taotlusi menetlemiseks vastu võtma. Dunnerilt küsiti, kas tal ei teki 

huvide konflikti Eli Lillyga, kui ta alustas FDA ülesandel Prozaci uurimist, 

kuid ta kostis: “Praegusel hetkel ei ole mul mingeid siduvaid kohustusi.” 
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FDA leppis selle vastusega, ehkki Dunner oli juba enne seda korraldanud 

viis Prozaci tootja Eli Lilly finantseeritud seminari. Neil seminaridel räägiti 

“depressiivrahutusest”, mille ravimiseks Prozac oligi mõeldud. Samuti 

varjas Dunner tõika, et ta oli nõustunud korraldama Lilly’ huvides veel kaks 

seminari pärast seda, kui Prozac on juba heaks kiidetud. Avaldatud aruande 

põhjal osutasid Lilly korraldatud katsetused, et Prozac pole kuigi palju 

tõhusam kui platseebo, ning FDA statistik soovitas Lillyle nende katsetuste 

erinevat hindamismetoodikat, et tulemused paistaksid soodsamas valguses. 

Nõnda tehtigi. FDA ohutusekontroll tegi kindlaks, et Lilly oli varjanud 

testimisel ilmnenud psühhoosijuhtumeid, kuid etteheited jäid tulemata. 

1987. aastal, kaks kuud enne seda, kui FDA Prozaci heaks kiitis, oli 

kakskümmend seitse inimest kontrollitavate kliiniliste katsetuste käigus 

surnud. Viisteist läksid vabasurma, kuus võtsid üledoosi, neli hukkusid 

tulirelva läbi ja kaks uppusid. Prozac oli kõikide nende juhtumitega otseselt 

seotud. Peale nende suri veel kaksteist inimest, kuid nende surmapõhjused 

ei tulenenud Prozacist. 1991. aastal teatas FDA ametnik Paul Leber, et ta 

olevat talletanud suure hulga (üle 15000) Prozaci kõikide liikidega 

korraldatud katsetuste andmeid. Kuid Leber sundis agentuuris ebasoodsaid 

tulemusi registreerivaid ametnikke neid “väheväärtuslikke seiku” eirama. 

1992. aastaks jõudis katsetuste üldarv 28 600-ni ning veel 1700 inimest olid 

surnud. Ometi oli FDA volinik David Kessler juba teatanud: “Ehkki FDA-

sse saabub palju taunivaid arvamusi, mainivad need tõenäoliselt 

murdosakest kõikidest negatiivsetest juhtudest, mida selle tarvitajad on 

kogenud. Ühe uurimuse alusel kuuleb FDA ainult sajandikust selle 

preparaadi tõsisematest nuritoimetest.” Olgu öeldud, et ainuüksi 1992. 

aastal põhjustas Prozac umbes 2 860 000 tervisekahjulikku reaktsiooni. Kui 

suureks on see arv nüüdseks kasvanud? Ilmselt lausa kujuteldamatuks. Ent 

ometi evitatakse juba lastele mõeldud Prozacit ning ulatuslikult kasutavad 

seda mõttekontrolli ohvrid. On teatatud, et Šotimaal Dunblane’is lapsi 

tapnud Thomas Hamilton tarvitas Prozacit ning et Columbine’i keskkoolis 

toimunud tulistamise üks osalisi teismeline Eric Harris olevat võtnud 

Luvoxit, mis kuulub toime poolest Prozaciga samasse klassi. Prozaci 

peamist toimeainet leiti ka printsess Diana mõrvaauto juhi Henry Pauli 

verest. Prozac on kõigest üks paljudest preparaatidest, mis on sama 

eesmärgi saavutamiseks loodud. 

Ritalin 

Ritalin on lastele mõeldud mõistust mõjutav preparaat, mis võib nende 

käitumist oluliselt muuta. Seda on seostatud rohkete vägivallaaktidega. 

DEA (USA uimastiagentuur) 1995. aasta ettekandes hoiatati, et Ritalin 
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sarnaneb oma farmakoloogilise toime poolest paljuski… kokaiiniga. 

Ühendriikide valitsus ongi klassifitseerinud Ritalini kokaiini ja heroiiniga 

samasse kategooriasse. Rahvusvahelise inimõiguste kodanike komitee 

täitevnõukogu esimees Dennis H. Clarke teatas: “Ritalini antakse lastele 

ainult selleks, et nad tegutseksid aeglasemalt, ei lärmaks ega liiguks nii 

kiiresti ringi.” Ta ütles, et vanematel ja õpetajatel on lastega toime 

tulemiseks kõige lihtsam neile preparaati anda. Clarke selgitas oma avastusi 

Ameerika psühhiaatrite assotsiatsiooni kirjastatud trükise Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders kolmandas täiendatud väljaandes. 

Tema arvates kinnitavad need arvamust, et Ritalin on lastele ohtlik. Kogu 

kriitiline informatsioon olevat viimasest trükist välja jäetud, mis tema 

arvates kinnitab tootjate seotust varjamisega. Nood omakorda väidavad, et 

väljajätt olevat olnud lihtsalt eksitus. Clarke’i oletuse kohaselt lähevad 

algkoolis Ritalini saanud lapsed vanemaks saades sageli Prozacile ja 

muudele preparaatidele üle. Ta hoiatas, et ühendi toimed kestavad veel 

pikka aega pärast selle tarvitamise lõppu. Rahvusvahelise uimastihoiatuse 

koalitsiooni direktor dr Ann Blake Tracy toetab tema arvamust. Ta rõhutas, 

et neid preparaate pruukivad täiskasvanud panevad tõenäoliselt sagedamini 

vägivaldseid kuritegusid toime. Dr Tracy pärineb mormooni kiriku 

kodupaigast Utah’ osariigist, kus Ritalini ja Prozacit tarvitatakse keskmiselt 

kolm korda rohkem kui riigi ülejäänud osades. Tema kinnitusel olevat 

Utah’s toimunud mõrvade ja enesetappude arv kasvanud sama suures 

ulatuses.
4
 Dennis H. Clarke ütles samuti, et laste vägivalla- ja 

enesetapujuhtumite kõrget osakaalu saab seostada asjaoluga, et käitumist 

kontrollivaid preparaate saanud laste arv kasvab üha. Näitena mainis Clarke 

Arkansases Jonesboro mõrvadega seotud noorukit. 

 
Nii on meile teada, et toda 13-aastast Jonesboro noorukit oli 
ravitud. Arvatavasti oli teda lapsena seksuaalselt ahistatud. 
Nüüd on ta ise ahistaja. Liiatigi kleebiti talle hüperaktiivse ehk 
keskendumishäirega lapse silt. Niisiis mõjutasid teda mitu 
asjaolu. Päikese, Kuu ja tähtede all kinnitab kõik, et see poiss 
oli uimastijoobes.

5
 

 

Clarke kinnitusel ilmub pärast mõnda vägivallasündmust sedamaid 

kohale farmaatsiatööstuse “kiirreageerimisrühm”, kes peab juhtunu maha 

varjama. Psühhiaatrite grupid sõidavad eriolukorra paika, pitseerivad 

ravidokumendid, arstid sunnitakse vaikima ning ohvrid ostetakse ära, et nad 

kohtusse ei kaebaks. “Kõike varjatakse ja seda tehakse sihikindlalt. Kaalul 

on miljardeid ja miljardeid dollareid,” ütles ta. WorldNetDaily.com 

abitoimetaja David M. Bresnahan teatas, et talle on räägitud Utah’s 
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töötavast kooliõpetajast, kes soovitab oma klasside õpilastele korrapäraselt 

Ritalini manustada.
6
 Õpetajanna olevat öelnud, et tema esimese klassi 

kahekümne üheksast lapsest võtab koolis iga päev preparaati üksteist. 

Dennis Clarke ennustab, et tulevikus on tegemist üha suurema arvu 

vägivaldsete lastega, kui keeldutakse Ritalini ja kuritegevuse seost 

tunnistamast. Clarke hoiatas, et üldsus, tervishoiuametnikud ja vanemad ei 

oska aimatagi, mäherdune pandeemia rahvast juba ähvardab. Isegi CIBA 

farmaatsiakompanii teatas toodangu infobülletäänis: 

 
Hoiatus: ei ole veel teada, kuidas Ritalin pikaajalisel 
tarvitamisel lastele mõjub või neid ohustab.

7
 

 

Uskumatu. Ritalini jagatakse lastele üha laialdasemalt nagu kompvekke 

ning tunnistatakse seejuures, et selle kestevtarvitamise toimest pole aimugi! 

Hoiatus on kirja pandud ainult selleks, et vältida kohtukaebusi, kui pikema 

või lühema aja möödudes peaks mingeid kahjutoimeid ilmnema. Ühinenud 

Rahvaste Organisatsiooni rahvusvahelise uimastikontrolli nõukogu liige 

Herbert S. Okun rääkis pressikonverentsil oma nõukogu murest, et 

Ühendriikides soovitatakse patsientidele lausa massiliselt metüülfenüdaati 

(Ritalini). Ta kinnitas, et USA-s neelatakse iga päev kolmsada 

kolmkümmend miljonit annust Ritalini, kogu ülejäänud maailmas umbes 

kuuskümmend viis miljonit. Meie lapsi uimastatakse süstemaatiliselt ning 

õpetajad ja vanemad vaatavad seda pealt, sageli lausa soosivalt. Peamine 

sihtmärk on aktiivse mõistusega lapsed, kelle käitumine ei mahu normi 

piiridesse. 

Fluoriid. Laske käia, muudkui pruukige 

Fluoriid on veel üks oluline intellekti pärssimise vahend, mida lisatakse 

joogivette ja hambapastasse. Naatriumfluoriid kuulub roti- ja tarakanimürgi, 

valuvaigistite, hüpnootilise ja psüühilise toimega preparaatide ning 

sõjaotstarbelise närvimürgi koostisse. Seda sisaldab olulisel määral Prozac, 

kuid sama ühendit leidub rohkesti ka Jaapani metroo ründamisel kasutatud 

sariini-nimelises närvigaasis. Sõltumatud teaduslikud uuringud tunnistavad, 

et fluoriid põhjustab mitmesuguseid vaimseid häireid ja muudab inimesed 

rumalaks, kuulekaks ja sõltuvaks. Seda lisaks eluea lühendamisele ja 

luustruktuuri kahjustamisele. Illuminaatide kurikuulsa farmaatsiagigandi I. 

G. Farben algatusel kasutati fluoriidisisaldusega joogivett kõigepealt 

Saksamaal asuvates natside koonduslaagrites. Just nimetatud kompanii 
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juhtis Auschwitzi-suguseid laagreid ning see eksisteerib oma koostisosade 

(näiteks Bayer) näol praegugi. Kas keegi arvab, et natsid hoolitsesid nõnda 

vangide hammaste eest? Joogivette segatud naatriumfluoriid pidi 

kinnipeetavaid steriliseerima ning nad vaguraks ja alistuvaks muutma. 

Keemik Charles Perkins kirjutas 2. oktoobril 1954 Lee toidu-uuringute 

sihtasutusele (Wisconsin, Milwaukee) nõnda: 

 
… 1930. aastatel otsustasid Hitler ja Saksa natsid, et maailma 
tuleb valitseda ja kontrollida natsliku pangermanismi filosoofia 
alusel. Saksa keemikud töötasid välja väga leidliku ja 
kaugeleulatuva massikontrolli plaani, mille Saksa kindralstaap 
heaks kiitis ja kasutusele võttis. Selle plaani alusel tuli mis 
tahes piirkonna rahvaarvu piirata joogivette segatud 
preparaatide abil. Nõnda sai ulatuslike alade asurkonda 
kontrollida ning vajadusel vähendada, lisades vette naiste 
steriilsust põhjustavaid kemikaale ja nii edasi. Mainitud 
massikontrolli skeemis oli oluline osa naatriumfluoriidil.

8
  

 

Charles Perkinsi kinnitusel pärsivad pidevalt antavad tagasihoidlikud 

fluoriidiannused aja jooksul inimeste vastupanuvõimet teda alistavatele 

jõududele, sest teatud ajuosa mürgitatakse ja uimastatakse aeglaselt, muutes 

ta nõnda kuulekaks nende tahtele, kes soovivad teda valitseda. Ta nimetas 

seda “lihtsalt kasutatavaks lobotoomiaks” ja väitis, et fluoriühendite vette 

segamisega ei hoolitseta üldse laste hammaste eest. Kui see oleks tegelik 

põhjus, siis saaks kõike korraldada palju kergemini, odavamalt ja 

tõhusamalt, rõhutas ta. Fluoriühendeid lisatakse joogivette ainult 

allutatavate masside vastupanutahte mahasurumiseks, kes nõnda 

kontrollimise ja vabadusekaotusega kergemini lepivad. Perkins ütles, et ajal, 

kui Hitleri natsid otsustasid Poolasse tungida, vahetasid Saksa kindralstaap 

ja Nõukogude kindralstaap vastastikku teaduslikke ja sõjalisi ideid, plaane 

ning teadlasi. Massikontrollimine joogivette segatavate kemikaalide abil 

hakkas vene kommunistidele meeldima, sest see sobis ideaalselt nende 

kommunistliku maailma plaaniga. 

 
Mulle avas kogu selle skeemi I. G. Farbeni keemiatööstushiius 
ametnikuna töötanud saksa keemik, kes oli ühtaegu tollases 
natside liikumises tähtsal kohal. Räägin seda tõsiselt ja siiralt 
nagu teadlane, kes on juba ligi kakskümmend aastat uurinud 
fluori keemilist, biokeemilist, füsioloogilist ja patoloogilist 
toimet: igaüks, kes joob tehislikult fluoriga rikastatud vett aasta 
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või rohkem, ei ole vaimselt ega füüsiliselt enam kunagi 
seesama inimene.

9
 

 

Just sel põhjusel laiendavad illuminaadid fluoriidi kasutamist üha ning 

mis olekski rahva mõistuse allasurumiseks parem viis kui joogivee 

mürgitamine? Kõike fluoriidiveega valmistatut – ka õlut ja karastusjooke – 

juues mürgitame me ennast aeglaselt, kuid lakkamatult. Fluoriid on 

alumiinitööstuse kõrvalsaadus ning selle joogivette lisamise salakaval idee 

pärineb Ühendriikidest Melloni perekonnalt, kes kontrollib 

alumiiniumikartelli ALCOA. Mellonid põlvnevad mõjukast vereliinist, nad 

on Briti kuningliku perekonna lähisõbrad ning dikteerivad illuminaatide 

võrgu kaudu USA poliitikat. Tööstusest pärit fluoriühendid saastavad 

jõgesid ja ojasid, mürgitavad maad, kalu ja loomi. Alumiiniumitööstusel tuli 

neist vabanemiseks varem kulutada suuri summasid, kuid Melloni perekond 

kujundas olukorra, kus mürgisest heitsaadusest kujunes määratu suure 

sissetuleku allikas ning inimeste alistamise vahend. 1944. aastal oli Oscar 

Ewingu palk ALCOA-s 750 000 dollarit. Püüdkem ette kujutada, kui suur 

võiks see olla tänapäeval! Mõni kuu pärast ametist lahkumist sai temast 

USA valitsuse föderaalse julgeolekuagentuuri juht, kes alustas 

naatriumfluoriidi joogivette lisamise kampaaniat. Nüüd müüvad Mellonid 

seda kemikaali joogivette ja hambapastasse lisamiseks, teenides 

kahesajakordset kasumit. Fluoriidi lisatakse vette umbes üks osa miljoni 

kohta, kuid me joome ainult tühise osa veest. Ülejäänu läheb 

kanalisatsiooni, mis juhib keemiatööstuse saasta tasuta minema. Ja meie 

maksame selle eest. Ent nagu alati pole peapõhjus raha. Hoopis alistamine. 

Varem illuminaatide alluvuses töötanud mõistuse kontrollija avaldas mulle, 

kui sügavalt on Mellonid illuminaatide ja satanistidega seotud. Too naine 

mainis, et tema teada on Pennsylvanias Pittsburgh’s tegutsev Mellon 

National Bank illuminaatide rahapesuettevõte. Kas usute, et säärane 

perekond lisab kemikaale joogivette ja hambapastasse lihtsalt hoolitsusest 

teie hammaste eest? Fluoriidid mõjuvad igatahes teisiti. 

Ma elan Inglismaal Wighti saarel, kus parlamendiliige Peter Brand 

nõuab fluoriühendite segamist joogivette, sest see olevat laste hammastele 

hea. See mees on elukutselt arst ning liberaaldemokraatide partei 

terviseküsimuste eestkõneleja. Tegelikult ei tee ta küünarnuki ja tagumiku 

vahet ning kinnitab oma tegudega taas, et arste püütakse pimeduses hoida. 

Ent nad on doktorid ja paljud inimesed usuvad nende sügavaid teadmisi. 

Just dr Hardy Limeback, BSc, biokeemiadoktor, Toronto ülikooli 

preventiivstomatoloogia osakonna juhataja ja Kanada 

stomatoloogiauuringute assotsiatsiooni president, oli kunagi see mees, kes 

kõige agaramalt fluoriühendite joogivette lisamist soovitas. Ent siis teatas ta 
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äkki, et olevat ümber mõtelnud. Ta ütles: “Alla kolmeaastased lapsed ei 

tohiks kunagi kasutada fluoreeritud hambapastat või juua fluorilisanditega 

vett. Ja lasteravimite valmistamiseks pole lubatud tarvitada Toronto 

kraanivett. Mitte kunagi.”
10

 Toronto ülikooli korraldatud uuringul selgus, et 

fluoriühenditega vett joonud linlaste puusaluud sisaldavad kaks korda 

rohkem fluori kui inimestel, kelle elupaigas vette fluori ei lisata, ning 

avastati, et fluor muudab inimeste luude põhistruktuuri. Luid nõrgestavat 

skeletifluoroosi põhjustab fluoriühendite kogunemine luudesse, mis 

muutuvad nõrgaks ja hapraks. Selle terviserikke esimene tunnus on 

laigulised ja rabedad hambad ning dr Limebacki kinnitusel kulutatakse 

Kanadas rohkem raha hambafluoroosi kui kaariese ravimiseks. Ent see pole 

veel kõik. Vähemalt aitab selle mürgi vette ja hambapastasse segamine 

hambaid säilitada ja kaariest vältida, eks ju? Ee… ei. 

Limeback rõhutas, et Toronto joogivette on lisatud fluoriühendeid juba 

kolmkümmend kuus aastat, kuid Vancouveris pole seda kunagi tehtud. 

Pange tähele: Vancouveri elanikel on vähem hambaauke kui torontolastel! 

Limeback ütles, et kaariest on vähe kogu tööstusmaailmas, sealhulgas ka 

Euroopas, mis on seni üheksakümne kaheksa protsendi ulatuses fluorivaba. 

Tema arvates on see saavutatud tänu kõrgemale elatustasemele, vähem 

rafineeritud suhkru tarvitamisele, hammaste korrapärasele hooldamisele, 

hambaniidi kasutamisele ja sagedasele harjamisele. Kanadas oli lapse kohta 

keskmiselt vähem kui kaks hambaauku. Ta kinnitas, et jätkuvalt fluoriide 

soovitavad isikud lähtuvad viiekümne aastat tagustest andmetest, mis on 

parimal juhul küsitavad. “Stomatoloogidel pole mingit toksikoloogiaalast 

väljaõpet,” lausus ta. “Teie usutavasti hästi informeeritud hambaarst lihtsalt 

lähtub ametliku tervishoiusüsteemi ja stomatoloogide assotsiatsiooni pool 

sajandit kestnud desinformatsioonist. Mina samuti. Õnnetuseks me kõik 

eksisime.” Vähe sellest, et me joome koos veega mürgist naatriumfluoriidi, 

meid mõjutab muugi alumiiniumitööstuse saast. Limeback ütles: 

 
“Ent lõpliku löögi andis igatahes mõistmine, et me oleme 
paisanud mürgist fluoriidi veemahutitesse juba pool sajandit. 
Suurem osa sellest pärineb Floridast Tampa Bay korstnate 
märgpuhastitest. Need lisaained on mineraalväetis 
superfosfaadi tootmise toksilised kõrvalsaadused. 

 
See traagiline tõik tähendab, et me paiskame mürgiseid 
fluoriide oma joogivette ning ühtaegu allutame oma süütud ja 
pahaaimamatud kaaskodanikud surmavate elementide plii, 
arseeni ja raadiumi toimele, kusjuures kõik need elemendid 
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tekitavad vähktõve. Toksiinide kumulatiivse toime tõttu 
tekitatakse inimeste tervisele katastroofilist kahju.”

11
 

 

Alzheimeri tõbe on seostatud alumiiniumi ja aspartaamiga. Toronto 

ülikooli stomatoloogiateaduskonna üliõpilastele esinenud dr Limeback 

tunnistas, et ta oli oma kolleege ja üliõpilasi tahtmatult eksitanud. Viimased 

viisteist aastat polnud ta vaevunud uurima kõigile kättesaadavat 

toksikoloogiaalast informatsiooni. “Meie laste mürgitamine oli küll see 

kõige viimane, mida oleksin soovinud,” ütles ta. “Tõde on kibe pill, kuid 

neelake see samuti, nagu mina tegin.” Ehkki fluoriühendite kasutamise 

tuntuim toetaja on nüüd nende pruukimise hukka mõistnud, kinnitavad 

illuminaatide mõju all olevad Kanada ja Ameerika 

stomatoloogiaassotsiatsioonid ning riiklikud tervishoiuagentuurid koos 

mõttekaaslastega Suurbritanniast ja muudest riikidest endist viisi, et 

fluoriühendid on inimeste tervisele kasulikud. See on veel üks näide, et 

valet usutakse seda meelsamini, mida suurem see on. Tervishoiukorralduses 

ja “teaduslikes uurimustes” juhtkohal olevad illuminaatide ninamehed 

ütlevad arstidele ja stomatoloogidele, mis on “tõde” ning mida tuleks 

uskuda. Nood omakorda teatavad patsientidele ja ajakirjandusele, kes 

jäävad ametlikku arvamust kergesti uskuma ning kordavad seda nagu 

papagoid. Kuna igaüks ei uuri kõike ise, siis peavad stomatoloogid, arstid, 

ajakirjanikud ning avalikkus vääramatuks tõeks, nagu mõjuksid joogivette 

ja hambapastasse segatud fluoriühendid hammastele ainult soodsalt ega 

kahjusta neid. Sama stsenaarium kordub iga subjektiga iga päev ning 

tulemusena elab inimkond omaenda väikesel muinasjutumaal. Nõnda 

kujundatud illusioon on nii tugevasti inimpsüühikas juurdunud, et tõe 

avalikuks tulekul inimesed lihtsalt naeravad sellele näkku. Vaja läheb 

ulatuslikke võimude vastu suunatud kohtuprotsesse, mille peavad algatama 

need, kelle tervist fluoriidid, Prozac või aspartaam on juba kahjustanud. 

Kanadas on kohtust abi otsitud, kui hambaplommides kasutati mürgist ja 

vaimseid võimeid pärssivat elavhõbedat. Ning taas kõlab sama sõnaühend, 

mida on muudest ravimites, toidulisandites ning meie toidus sisalduvatest 

kemikaalidest rääkides alatasa korratud: vaimsete võimete pärssimine. Kuna 

fluoriühenditest on juba palju tõtt teada, siis avastati “uute uuringutega” 

täiesti õigel hetkel äkki, et need aitavat rabedaid luid kaitsta ja 

luumurruohtu vältida. Sel ettekäändel hakati peale pressima, et joogivette 

lisataks veelgi rohkem fluoriide. Need ei kaitse hambaid. See on ainult 

ettekääne. Fluoriühendid joogivees muserdavad inimeste intellekti, et nad ei 

mõtleks, küsiks ega mässaks. 
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Vaktsineerimised 

Vaktsiinidega on sama lugu. On väga tõhus pritsida mõistust pärssivaid 

ühendeid ja immuunsüsteemi laostajad miljardite inimeste kehha, kui ohvrid 

usuvad, et neist on tervisele kasu. Üle kogu maailma kahjustatakse sel viisil 

igal aastal terveid sugupõlvi lapsi, ehkki arvud tõestavad, et 

kaitsepookimiste kasu kinnitavad arvud on lihtsalt jamps. Dr Guylaine 

Lanctot räägib vaktsineerimiste tõelisest tähendusest oma raamatus The 

Medical Mafia. Ta kinnitab, et korduvvaktsineerimised kurnavad inimese 

immuunsüsteemi ja avavad ta igasugustele haigustele, mille keha kaitsejõud 

tavaliselt tõrjuksid. Nagu paljudest uurimustest on selgunud, olid haigused, 

mille vältimiseks inimesi vaktsineeriti, juba enne süstimisi taandumas. 

Austraalia uurija Ian Sinclair on dokumenteerinud kaitsepookimistega 

seostuvaid valesid mitmes raamatus ja artiklis, sealhulgas ka väljaandes 

Health: The Only Immunity.
13

 Ta kinnitab, et olevat avastanud järgmist. 

 
 Graafilised ja statistilised andmed osutavad, et suremus 

nakkushaigustesse kahanes rohkem kui 90 protsenti juba enne 

kaitsepookimiste alustamist. Kõik meditsiiniajakirjad 

kinnitavad, et surmaohu võitsid paremad sanitaartingimused, 

hügieen, tervislikum toit ja soodsamad elutingimused. Teisiti 

öeldes, nakkushaigusi ei võidetud vaktsineerimistega, nagu 

tervishoiujuhid kinnitavad. 

 Tuberkuloosivaktsiini katsetamine Indias rohkem kui 260 000 

patsiendil põhjustas uusi nakkusjuhtumeid, kusjuures eelkõige 

haigestusid vaktsineeritud, mitte need, kes polnud ravimit 

saanud. Ent sama vaktsiini kasutatakse praegugi Austraalias ja 

mujal maailmas elavate laste kaitsmiseks. 

 Läkaköhavaktsiini hind kerkis 11 sendilt 1982. aastal 11 

dollari 40 sendini aastal 1987, sest kompanii pidi kulutama iga 

annuse kohta 8 dollarit kohtukulude katmiseks ning vaktsiinist 

ajukahjustusi saanud ohvritele toetamiseks või surnute 

omastele hüvitise maksmiseks. 

 Miljonid “kolmanda maailma” riikide lapsed surevad ikka veel 

leetritesse, tuberkuloosi, difteeriasse, kangestuskramptõppe, 

poliomüeliiti ja muudesse haigustesse, ehkki neid on täielikult 

vaktsineeritud. 

 

Vaktsiinide lühi- ja pikaajaline mõju tervisele on lausa masendav. Ent 

nende toime “ravitavate” inimeste tervisele ja vaimsetele võimetele on just 
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niisugune, nagu illuminaadid nende allutamiseks ning kasumite saamiseks 

soovivadki. Managem taas püramiid silme ette. Tipus olevad anunnaki 

vereliinid on loonud ÜRO Tervishoiuorganisatsiooni ja kontrollivad selle 

tegevust. Seda kinnitavad illuminaatide ja nende ravimikompaniide asjus 

tehtud avaldused. Maailma Tervishoiuorganisatsioon hoiatab, et kuskil on 

karta mingi epideemia puhkemist, ning kohe algatavad valitsuses olevad 

illuminaatide agendid arstide kaudu oletatava “tõve” vastase massilise 

kaitsesüstimise kampaania. Seejärel hakkavad illuminaatide 

ravimikompaniid vaktsiine müüma. Just nõnda korraldati Suurbritannias 

1990. aastatel leetritevastane vaktsineerimine. “Kolmanda maailma” 

massikaitsesüstimiste programme finantseeritakse ja korraldatakse 

illuminaatide Maailmapanga, Maailma Tervishoiuorganisatsiooni ja ÜRO 

teiste agentuuride kaudu. Sel viisil on võimalik oma genotsiidikampaanias 

teatud inimestele keskenduda. Dr Lanctot kirjutas raamatus The Medical 

Mafia: 

 
“Vaktsineerimine vähendab elanikkonda. Eriti drastiliselt 
Kolmanda maailma riikides. Krooniliselt tööstusriikides. Sel 
teemal on teinud huvitavaid märkusi Maailmapanga kunagine 
president ja USA endine riigisekretär ning praegune ulatusliku 
immuniseerimisprogrammi osaline Robert McNamara [Bil, TC, 
CFR], kes korraldas Vietnami massipommitamisi. Ühes 
prantsuskeelses väljaandes tsiteeriti tema ütlust: “Keegi ju 
peab rakendama rahvaarvu kärpimise drakoonilisi meetodeid 
elanikkonna tahtest hoolimata. Sünnituste piiramine on 
osutunud võimatuks või ebapiisavaks. Seetõttu on vaja 
suremust suurendada. Mil viisil? Looduslikul teel. Nälja ja 
haigustega.””

14
 

 

“Drakoonilised meetodid” on Draco kasutatud võtted. Dr Lanctot 

kinnituse kohaselt aitab vaktsineerimine populatsiooni väljavalitud osa 

hukata. See võimaldab täpselt sihitud genotsiidiga tappa teatud rassist, 

rahvarühmast või riigist pärit inimesi, jättes ülejäänud puutumata. Kõike 

seda saab teha tervise ja heaolu ettekäändel, kinnitas dr Lanctot. Nakkusi 

levitatakse “kolmanda maailma” rahvastiku vaktsineerimise ja veega. 

Onkoloog dr Gotlieb teatas uurimisel, et CIA olevat 1960. aastal lasknud 

Kongos Zaire’i jõkke suures koguses viiruseid eesmärgiga mürgitada sealse 

rahva joogivesi. Dr Gotliebist sai Rahvusliku vähktõveinstituudi direktor, 

kes pidi arendama selle haigusega võitlemise kampaaniat. Vähktõve 

uurimise organisatsioonid, millele inimesed annetavad 

heategevussihtasutuste kaudu üle kogu maailma miljoneid naelsterlingeid, 
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on pigem illuminaatide variorganisatsioonid, millega püütakse takistada 

ravivõtete avastamist, mida sisering juba niigi teab. Neile annetades kingite 

oma raha illuminaatidele, ehkki puhtsüdamlikult tänavatel korjanduskarpe 

raputavad inimestel pole sellest aimugi. 

AIDS-i pettus 

AIDS on samuti kirjeldamatuid hädasid ja kannatusi põhjustanud tõbi, 

mida illuminaadid vaktsineerimise kaudu sihilikult levitasid. Suurim 

suitsukate on väide, nagu põhjustaks HIV AIDS-i. Arstid, ajakirjandus ja 

avalikkus peavad seda vaieldamatuks tõeks. Kuid ainuüksi tõik, et suur hulk 

AIDS-i ohvreid ei ole HIV-positiivsed, tõendab, et AIDS ei ole HIV-ga 

seotud. Tegelikult on HIV nõrk viirus, kuid see on immuunsüsteemide 

rikkumise tõelise põhjuse varjamiseks üleüldiseks lurjuseks tembeldatud. 

Mäherdune juhuslik kokkusattumus, et inimeste HIV-st ravimise 

“imerohtudel”, ka Rockefelleri kartellis toodetaval AZT-l, on ülimat 

tähendusrikas kõrvaltoime: need hävitavad… immuunsüsteemi!  See on 

tõepoolest tõsi. AZT oli vähktõve kemoteraapiaravim, kuid osutus nii 

mürgiseks, et see tuli kasutuselt kõrvaldada. Kui te näete praegu 

kasutatavate keemiaravipreparaatide toimet, siis küsige endalt, kui toksiline 

veel AZT oli? Kemoteraapiaarstimitel on üksainus ülesanne. Need tapavad 

rakke. Mitte ainult vähirakke. Kõiki rakke. Küsimus on selles, kas need 

jõuavad hävitada vähirakud, enne kui surmatud terved rakud põhjustavad 

patsiendi surma. Just sellepärast on keemiaravi saavad põdejad väga haiged 

ning isegi vähktõve taandumise korral jääb nende immuunsussüsteem 

igavesti kahjustatuks, sest ravim surmab ka meid haiguste eest kaitsvad 

valged verelibled. Kui illuminaatide agendid hakkasid homode vastu viha 

õhutama, nõudes HIV-ravimi leidmist, siis võttis Rockefelleri kompanii 

kohe riiulilt seal tallel olnud “imerohu” AZT. “Ime” seisnes selles, et AZT 

ergutas valgete vereliblede moodustumist, tugevdades nõnda keha 

immuunsussüsteemi, mida HIV lammutas. Aga rääkimata jäeti, et AZT 

mürgise toime tõttu lülitus keha kaitsemehhanism algul tööle ja hakkas 

valmistama sissetungija tõrjumiseks võimalikult palju valgeid vereliblesid. 

Ent seejärel alustas AZT sõda nende valgete verelibledega, hävitades nõnda 

immuunsussüsteemi, ja patsiendid surid “AIDS-i”. Tegelikult mitte. Hoopis 

ravimine surmas nad. Ja kui HIV-positiivne sureb niinimetatud “AIDS-i-

haigusse”, siis on diagnoos AIDS. Kui samasse haigusse sureb keegi teine, 

kes pole HIV-positiivne, siis registreeritakse surmapõhjusena haigus, mis 

patsiendi elu lõpetas. Niisiis on juba surmade registreerimisega määratud, et 

AIDS-i surevad ainult HIV-positiivsed. See on vale, kuid sellegipoolest 

illuminaatidele meelepärane. Kui soovite AIDS-ist ja HIV-st tõde teada 
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saada, siis lugege Christine Maggiore suurepärast raamatut What If 

Everything You Thought You Knew About AIDS Was Wrong (Health 

Education AIDS Liaison, Los Angeles Chapter, 1996). Seda on võimalik 

tellida minu veebisaidi ja Bridge of Love kaudu. Christine muutus valede ja 

pettuste suhtes valvsaks, kui tema positiivsele HIV-testile järgnesid 

negatiivsed, seejärel jälle positiivsed. Kogu AIDS-i võrku, 

ravimikompaniisid ning AIDS-i alast heategevust kontrollivad ja sellega 

manipuleerivad illuminaadid ning on loodud terve tööstusharu, väärt 

miljardeid dollareid, millest nii ravimikompaniid kui ka heategevus 

lõikavad määratu suurt kasu. Alles siis, kui Christine Maggiore oli viinud 

oma mahuka dokumenteeritud uurimuse asjaosalistele, kes tülitaja otsekohe 

ukse taha saatsid, mõistis ta, kui vähe heategevus tegelikult toimuvast 

hoolib.  

Kust siis AIDS pärineb? AIDS-iga väga sarnane haigus kalaazar 

surmas Lõuna-Sudaanis 60 000 inimest. See hävitab immuunsussüsteemi ja 

ohvrid surevad mõne teise haiguse tagajärjel. Aafrika on olnud süstimise 

teel levitatava haiguse peamine sihtmärk, sest illuminaadid soovivad 

fantastiliste loodusrikkusega mandrit oma kontrolli alla, ning juba ammugi 

on korraldatud mustade aafriklaste vastaseid genotsiidikampaaniaid. 1988. 

aastal teatas Senegali suursaadik, et AIDS on laastanud tema riiki ja 

hävitanud terved külad. Mõni aasta varem olid Maailma 

Tervishoiuorganisatsiooni teadlaste ja meedikute meeskonnad käinud seal 

hepatiit-B vastaseid kaitsesüstimisi tegemas. Hepatiit-B vastast vaktsiini oli 

testitud 1978. aastal New Yorgi homodel ja kaks aastat hiljem Maailma 

Tervishoiuorganisatsiooni ning Rahvusliku Terviseinstituudi programmi 

alusel San Franciscos, Los Angeleses, Denveris, Chicagos ja St. Louis’s. 

1981. aastal algas neis samades linnades “AIDS-i epideemia”. Dr Lanctot 

avaldas: 

 
“On teada, et 1970. aastal tegutsesid mainitud kaks 
organisatsiooni käsikäes, uurides lastele 
vaktsineerimiskampaaniate ajal süstitud teatud viiruste ja 
bakterite toimet. 1972. aastal… [keskendusid nad]… 
immuunsusmehhanismi kahjustavatele viirustele. Wolf 
Szmuness juhtis New Yorgis korraldatud hepatiit-B vastaseid 
eksperimente. Ta oli tihedalt seotud Verekeskusega, kus ta 
juhatas laborit, Rahvusliku Tervishoiuinstituudi, Rahvusliku 
Vähktõveinstituudi, USA Toiduainete ja 
Ravimiadministratsiooni, Maailma Tervishoiuorganisatsiooni 
ning Cornelli, Yale’i ja Harvardi [kõik need ülikoolid on 
illuminaatide kontrolli all] tervishoiukolledžitega. 1994. aastal 
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korraldati Kanadas massiline hepatiit-B vastane 
vaktsineerimiskampaania. See on kasutu, ohtlik ja kulukas. Ja 
milleks? Kas oli tegemist mingi varjatud tegevuskavaga? Mina 
viibisin seal 1993. aastal. Mind häiris, et sellega oli haaratud 
terve sugupõlv (inimesed vanuses 1 kuni 20 aastat) ainult 
ühes provintsis (Quebec). Mis ajast alates arvestavad viirused 
piire, eriti veel ühe provintsi omi?”

16
  

 

Dr Lanctot tegi kindlaks, et hepatiit-B epideemiat polnud, isegi selle 

ohtu ei tarvitsenud karta. Ta teatas, et kasutati kolme eri vaktsiini, igaüht 

kindlas piirkonnas. Iga vaktsiini süstimiseks valiti eri õed, kes said ka 

vajaliku väljaõppe; kõikide laste andmed kanti arvuti andmekogumisse; 

laste vaktsineerimiseks avaldati jõulist survet ning koolid muutusid otsekui 

kliinikuteks. Kaitsesüstimisest keeldujatele juhiti tähelepanu ning neid 

koheldi nagu ühiskonna heidikuid (täpselt samamoodi juhtus Suurbritannias 

leetritevastase vaktsineerimise programmi realiseerimisel 1990. aastatel). 

Meedikud käisid kodus tülitamas vanemaid, kes ei lubanud lapsi süstida. Dr 

Lanctot tundis üht ema, kes polnud lapse vaktsineerimisega päri. Õde tuli 

talle koju ja jättis mulje, et see on kohustuslik. Ema andis järele ning praegu 

on ta laps füüsiliste ja vaimsete puuetega. 1986. aastal süstiti Alaskal 

põlisameeriklaste lapsi hepatiit-B vastu, vanematele midagi selgitamata ja 

neilt luba küsimata. Mitu last suri ja paljud haigestusid, sest vaktsiinis oli 

ilmselt RSV-viirus (Rousi sarkoomiviirus). Põlisameerika hõimud on olnud 

paljude “vaktsineerimisprogrammide” sihtmärk, sest illuminaadid ihaldavad 

nende maid ja loodusvaru ning tahavad eurooplaste saabumisega alanud 

genotsiidi lõpuni viia. Tean oma uuringutest, et sel eesmärgil on 

hõimupealikele külje alla poetud ning kontrollitakse föderaalvalitsusele 

alluvaid “indiaanlaste asjade” agentuure. Dr Lanctot on kirjeldanud 

kohtumist sealsete naistega, kellega arutati tervishoiuküsimusi. Jutt kaldus 

ka vaktsineerimisele. Nende hulgas töötav medõde teatas, et 

föderaalvalitsus on andnud talle kohaliku rahva tervise eest hoolitsemiseks 

vabad käed, kuid ühel kindlal tingimusel: vaktsineerida tuleb alati eranditult 

kõiki. “Järgnes kurdistav vaikus. Me kõik taipasime,” meenutas dr 

Lanctot.
17

  

Surm arsti käe läbi 
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Statistikaandmete põhjal on Ühendriikides arstid ohtlikumad kui 

tulirelvad. Igal aastal sureb arstivigade tõttu umbes 120 000 inimest, seega 

keskmiselt 0,171 hukkunut arsti kohta. Tulirelvadega tapetakse 1500 

inimest, niisiis keskmiselt 0,000181 ohvrit relvaomaniku kohta. Paljud 

illuminaatide propagandast ülesköetud inimesed nõuavad häälekalt 

tulirelvade keelustamist, ehkki suhteliselt on arstid 9000 korda 

surmaohtlikumad.
18

 Praegusel hetkel viibib haiglas sadu tuhandeid inimesi, 

kelle tervise ravimid parandamise asemel hoopis halvemaks muutsid.
19

 

Suurbritannia riigikontroll on rõhutanud “nüüdismeditsiini” jahmatavat 

ohtu. Selgus, et igal aastal nakatub Suurbritannia haiglates umbes sada tuhat 

patsienti, kellest viis tuhat heidab hinge, suurendades nõnda 

märkimisväärselt muude õnnetusjuhtumite tagajärjel surnute arvu. Toodud 

arvud kinnitavad Londoni Daily Expressi andmeid, et haiglad varjavad 

hoolikalt ohtusid, mis patsiente seal varitsevad, ega avalda, kui palju 

inimesi seetõttu sureb. Tõsiasi, et surma põhjustas raviasutuses saadud 

nakkus, jäetakse patsientide omastele teatamata ega kanta seda 

surmatunnistusele. 

Järgmisena tuleb mainida paljusid niinimetatud superbaktereid, mis on 

muutunud paljude antibiootikumide suhtes immuunseks, sest arstid on neid 

ravimeid haigetele liiga kaua justkui kompvekke manustanud – ja seegi on 

illuminaatide kurikaval plaan, millega tahetakse inimese 

immuunsussüsteemi teovõimet pärssida. Tulemusena arstimid enam 

haigusetekitajaid ei hävita. Säärast tagajärge on ammu ennustanud 

alternatiivravitsejad ja teisedki, kes oskavad silmnähtavat märgata. On 

jahmatav mõtelda vihale, millega meedikud ründavad alternatiivravitsejaid, 

kui arvud tunnistavad, et illuminaatide kontrolli all olevate arstide seltskond 

on ometi palju ohtlikum. Ravimikartellide ja ametlikult tunnistatud 

meedikute kõrval tegutsevad tervistajad peavad võitlema oma eksistentsi 

eest illuminaatide algatatud seadustega, mis püüavad neid unustusse paisata. 

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni võrse Koodeksikomitee ähvardab isegi 

meie õigust tarvitada toidulisandeid ja loodusravimeid. Juba on toimunud 

avalikke kampaaniaid, et kaitsta meie õigust ise otsustada, mida me sisse 

võtame, mida aga mitte. Kui me ei tohi isegi oma keha kontrollida, siis mis 

vabadused on meile veel jäänud? Ent just sinnapoole liigumegi. Me anname 

Suurbritannia riikliku tervishoiutalituse ehk inimrämpsu töötlemisüksuse, 

nagu mina seda nimetan, ülevalpidamiseks oma maksudest miljardeid. 

Ehkki seda finantseeritakse meie kõikide rahaga, ei lasta kellelgi endal 

ravimeetodite üle otsustada. Alternatiivmeetodeid surutakse skalpelli ja 

arstimite kasuks maha. 

Toidulisanditega püütakse korvata neid aineid, mida kunagi saime oma 

söögist. Pärast Teist maailmasõda alanud kemikaaliküllase põllumajanduse 

areng, mis hävitab mulla ja lisab toidusse surmavaid mürke, oli samuti 
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illuminaatide operatsioon. Kui säärased senisest erinevad toidutootmise 

meetodid Suurbritanniasse jõudsid, siis seisis selle taga kujumuutja Ted 

Heathi sõber ja “nõunik” (diktaator) lord Victor Rothschild, Heathi politsei 

keskjälgimisüksuse juht. Victor Rothschild oli kahekümnenda sajandi üks 

mõjukamaid illuminaatidest manipuleerijaid (vt raamat And The Truth 

Shall Set You Free). Illuminaatidel on riigiüleseid organisatsioone, mille 

kaudu meie toitu – ja peaaegu  kõikidele põllumaadele – satub mürki. 

Praegu hävitatakse viljade looduslikku mitmekesisust ja patenteeritakse 

oma asenduskultuure, mis kasvavad ainult siis, kui farmerid kasutavad 

illuminaatide toodetud “väetisi” ja taimekaitsemürke. Ja seaduse kohaselt 

tohivad vaesed farmerid osta patenteeritud seemneid ainult illuminaatide 

riigiülestelt organisatsioonidelt hinnaga, mida nood nõuavad. Looduslikke 

erimeid hävitatakse selleks, et võtta farmeritelt valikuvabadus. Kõike seda 

koordineerivad anunnakide vereliinid, kelle tegevuskava näeb ette inimrassi 

vaimset, emotsionaalset ja füüsilist alistamist. Need manipuleerimised on 

ühe suure manipulatsiooni, illuminaatide tegevuskava osa. 

Mikrokiibistatud elanikkond 

Illuminaatide kõige olulisem eesmärk on mikrokiibistatud elanikkonna 

kujundamine. Nende kavatsuse kohaselt peab iga meie planeedi inimene 

kandma kehas mikrokiipi ja samasuguse peab laps saama juba sünnihetkest 

alates. See pole ulme. Just nõnda juba toimubki. Loomulikult ei astuta  ligi 

ega tunnistata ausalt, milleks seda tehakse, sest mõistetakse, et paljud (noh, 

mõned igatahes) hakkavad vastu. Tegelike kavatsuste varjamiseks toimub 

kõik vaheastmete kaudu. Alustati loomade mikrokiibistamisest, esialgu 

vabatahtlikult, nüüd aga on see seaduse järgi kohustuslik, ning sama 

meetodit rakendatakse juba ka inimestel. 1997. aastal tutvustas sõber mulle 

Ameerikas üht meest. Too oli soovinud minuga kohtuda, sest pidi oma 

soovi vastaselt tegelema CIA salaprojektidega, millest valitud poliitikutel 

polnud aimugi. Kui ma pärisin, miks ta raiskab oma geniaalsust säärase 

kava arendamiseks, siis tegi ta särginööbid lahti ja ma nägin ta rinnal 

poolläbipaistvat paunakest, nagu mõnikord šampooni jaoks kasutatakse. 

CIA nimetab neid plaastriteks. Kotikeses oli oranžkuldne vedelik. Mees 

ütles, et ta olevat astunud CIA teenistusse usust, nagu teeniks kodumaad, 

kuid mõistis peagi, et tema teadmisi ei soovita inimkonna aitamiseks. 

Inimesi taheti hoopis endale allutada. Kui ta oma töö väärkasutamise pärast 

mässama hakkas, juhtus nõnda, et ühel hommikul kodust lahkudes ei 

mäletanud ta äkki enam midagi, kuni ärkas mingil lõikuslaual. Toibunud, 

nägi ta oma rinnal “plaastrit”. Tema kehaga oli manipuleeritud, et see 
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vajaks kotikeses olevat uimastit, mida tuli iga 72 tunni järel lisada. 

Käskudest keeldumise korral jäetakse “plaaster” vahetamata ning ta sureb 

aeglast ja piinarikast surma. Paljud hiilgavad teadlased, kes võiksid päästa 

maailma vaesusest ja näljast, tegutsevad sunni all just samamoodi. 

See mees rääkis mulle mikrokiibistamise kavast ja paljust muustki. Ta 

oli soovinud minuga kohtuda ja avaldada, mida inimrassile kavandatakse, 

sest tal polnud aimu, kui kaua veel tal elada lastakse. Kui teadlased on oma 

töö teinud, siis jäetakse plaaster asendamata,  ning nad surevad piinades, 

viies endaga kaasa teadmise, mis tegelikult toimub. Kõigepealt teatas ta, et 

vähktõveravi tuntakse juba aastakümneid, kuid seda hoitakse salajas, sest ei 

soovita inimeste tervenemist, vaid hoopis raha, millega surijatele preparaate 

ostetakse. Raviga tõrjutakse küll haigusesümptomeid, kuid mitte kunagi 

tõbe ennast. Ta ütles, et on olemas tehnoloogia, millega saaks luua kõrbetes 

külluse, kasutamata selleks vett, stimuleerides hoopis taimede energiavälju. 

Optimaalsel juhul olevat see otsekui aegluubis filmitu vaatamine, nii kiiresti 

taimed võrsuvat, ütles ta. Selle rakendamisel kaoks nälg iseenesest. Ent 

sama tehnoloogiat kasutati hoopis tuhandete inimeste hävitamiseks, ta oli 

seda massimõrva oma silmaga näinud. Näljahäda aegu oli Etioopiasse palju 

CIA (illuminaatide agentuuri) töötajaid saadetud. Tema viibis lennukis, mis 

pidi maapinda justkui taimede kasvu stimuleeriva vibratsiooniväljaga 

mõjutama. Lennuki etteotsa läinud, et vaadata, mis toimub, nägi ta 

tuhandeid inimesi surnult maas lamavat. Magnetväli oli nad tapnud, sest 

CIA katsetas oma tehnoloogiat relvana, mis surmab küll inimesed, kuid ei 

kahjusta omandit. Samuti teatas ta, et tehnoloogiat, mis annaks meile 

saastevaba ja kulutusteta energiat – vabaenergiat – ja soojust, on tuntud juba 

aastakümneid. Tean seda kohtumistest inimestega, kes on sääraseid 

süsteeme loonud, kuid ei saa neid valmistada, sest illuminaadid kontrollivad 

patendiameteid, raha ja suurkompaniisid, mille abi oleks massitootmiseks 

vaja. Kujutlegem oma kodus olevat kastikest, mis annaks iga päev tasuta 

soojust ja energiat. Mainitud tehnoloogia kasutab meid kõiki ümbritseva 

nähtamatu võnkeenergia vooge, muutes selle kasutatavaks energiaks. Kogu 

säärane tehnoloogia võiks olla praegu meie käsutuses, kui illuminaadid seda 

ei varjaks. 

Ent kõige rohkem erutus too CIA teadlane siis, kui jutt kaldus 

mikrokiipidele. Ta kinnitas, et illuminaadid kavatsevad kõik inimesed 

mikrokiibistada. Ühest küljest selleks, et meid märgistada ning lakkamatult 

jälgida, kus me oleme ja mida teeme, ütles ta. Peamine on siiski aga meie 

vaimsete ja tundeprotsessidega suvaline manipuleerimine. Ta ütles, et 

inimesed ei pea muretsema ainult kiibist arvutisse suunduvate signaalide 

pärast. Palju olulisemad on kompuutrist inimkehha siiratud kiipi saadetavad 

käsklused. Ta kinnitas, et inimestel pole illuminaatide salaprojektide 

tehnoloogiatasemest aimugi. Arvuti võib muuta mikrokiibistatud inimesed 
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kuulekaks või agressiivseks, seksuaalselt erutuvaks või nüriks ning ahistada 

ohvri mõistust sedavõrd, et temast saab otsekui zombi. Minu arvates on see 

juba alanud. Ta palus mind õhutada inimesi, et mikrokiipidele iga hinna eest 

vastupanu osutataks, sest nõustumine tähendaks, et meist saavad lihtsalt 

masinad, mida kontrollivad kogu selle kavatsuse taga peituvad tulnukad. 

Me vajame ülemaailmset kampaaniat EI KIIPIDELE! ja seda on vaja 

OTSEKOHE! Kiipe on peaaegu igas tehnoloogiaseadises ning neid 

kasutatakse uutel autodel. Nende varal on võimalik sõidukit satelliidilt 

jälgida ning seda vajadusel peatada. Nagu ma oma raamatutes juba aastaid 

tagasi hoiatasin, on soovitatud inimesi kiibistada, et maailm oleks tõhusam. 

Readingi ülikooli (Inglismaa) professor Kevin Warwick toetab inimeste 

mikrokiibistamist. Ta laskis suure kõmu saatel endale kiibi siirdada ning 

kiitis selle eeliseid, demonstreerides, kuidas elektronseadmeid eemalt sisse 

lülitatakse. Tohoh! Viimati kuulsin, et tema ja ta naine Irena kavatsesid 

siirdada endale uue kiibi, mis ühendaks nende närvisüsteemi 

andmetöötlusprotsessorite, patareide ja raadiosaatjatega. Ilmselt taheti ka 

nende teismeline tütar Madeleine katsesse kaasata, kuid too keeldus järsult. 

Seega on selles perekonnas vähemalt üks mõtlev inimene. “See on inimese 

ja masina liitumise järgmine samm,” ütles professor Warwick. “Ja me 

saavutame interneti kaudu ka kahe närvisüsteemi ühendamise.” Au ja 

kuulsus. Londoni Daily Maili teatel on USA suuremad internetifirmad 

eraldanud tema katsete toetamiseks pool miljonit naelsterlingit. Professor 

Warwick tunnistas, et siirdamised vigastavad füüsiliselt nende käsi, kuid 

väljendas lootust, et need ei põhjusta vaimseid kahjustusi. Huvitav, kuidas 

nad sellest küll aru saaksid? 

Juba tahetakse inimesi nende terviseandmete ja muude isikliku 

üksikasjadega mikrokiibistada. Kavatsetakse müüa kiipe vahenditena, mis 

välistaksid raharöövimise, sest inimeste finantsandmed peituvad kiipidel 

nende naha all. Krediitkaardipettuste vältimine on järgmine ettekääne. 

Samuti soovitatakse mikrokiibistada lapsi, kes ei läheks siis kunagi kaotsi, 

sest kiip tuvastab alati nende asukoha. Mida rohkem lapsi kaob või 

tapetakse ja mida suuremaks pedofiilide oht ühiskonnas muutub, seda 

tõenäolisemalt hirmunud vanemad oma laste mikrokiibistamist soovivad. 

Tegelikult on laste kõige ohtlikumad ahistajad või mõrvarid hoopis 

illuminaadid ise, kes neid kiipe soovitavad. Probleem – reageering – 

lahendus. NASA kõrgtehnoloogiliste projektidega tegelnud David Adair on 

aastaid New Age’i loenguid pidades ja mööda Ameerikat rännates meie 

laste mikrokiibistamise hüvesid ülistanud Ma ei usu, et mõni 

salatehnoloogiaga kursis olev asjaosaline poleks teadlik, mida see inimeste 

märgistamise ja mõistusekontrolli toiming tegelikult tähendab. Oletatavasti 

“tulnukate” röövitud inimeste kehast on leitud sääraseid kiipe, aga kui palju 
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inimesi on nendega vargsi varustatud? Too CIA teadlane rääkis mulle 1997. 

aastal, et salaprojektides kasutatavad mikrokiibid on nüüd nii väikesed, et 

neid saab massivaktsineerimiste ajal süstlaga inimese kehha viia. Mõni aeg 

hiljem ilmus ühes Briti ajalehes ülesvõte sipelgast, mikrokiip suiste vahel, 

kuid pildistatud oli ju ainult seda, mida me tohime näha. Mainitud fotot 

näete selle raamatu pildiosas. Inimeste kiibistamine, et nad saaksid suhelda 

oma personaalarvuti või internetiga, on veel üks lähenemisviis. Londoni 

Sunday Times kirjutas: 

 

Järgmine arvuti, mille ostate, võib osutuda viimaseks, mida teil 
vaja läheb. Tulevikus soovitavad teadlased siirdada meie pähe 
elektronkiipe, et saaksime vahetult informatsiooni superteele 
lülituda. Rahvusvaheliste meeskondade koosseisus tegutseb 
ka briti uurijaid, kes püüavad luua siirikuid, mis tõlgiksid 
inimese mõtte arvutikeelde. Ühe töörühma arvates suhtlevad 
juba järgmise põlvkonna inimesed kuklasse peidetud 
pipraterasuuruste kiipide vahendusel masinatega.

20
  

 

Jäetakse aga mainimata, et masinad omakorda suhtlevad ka nendega.  

Raamatus And The Truth Shall Set You Free räägin Suurbritannia 

tuntud elektroonikainsenerist dr Carl W. Sandersist, kes leiutas 

seljaajukahjustustega patsientide abistamiseks mikrokiipsiiriku. Sanders 

ütles, et tema avastuse oli kaaperdanud mingi kummaline brigaad, kellega 

koos ta käis seitsmeteistkümnel kohtumisel, sealhulgas ka Brüsselis ja 

Luksemburgis. Ta tunnistas ajakirjas Nexus: 

 

Viibisin ühel arupidamisel, kus arutati, kuidas saab kontrollida 
inimesi, keda ei ole õnnestunud identifitseerida. Neil 
kogunemistel käisid ka Henry Kissingeri ja CIA-meeste 
sugused isikud. Püüti selgusele jõuda, mismoodi veenda 
inimesi sääraste kiipide vajalikkuses. Äkki kerkis idee: 
pajatagem neile kadunud lastest ja nii edasi. Neil kohtumistel 
räägiti inimestest nagu kariloomadest. CIA-l turgatas pähe 
mõte trükkida kadunud laste pildid piimapakkidele (mida 
tehtigi). Kuna kiipide idee on juba omaks võetud, siis enam 
sääraseid pilte ei näe. Need on oma ülesande juba täitnud.

21
  

 

Dr Sandersi teatel tahetakse, et kiip sisaldaks isiku nime ja foto, 

rahvusvahelise (maailmavalitsuse) sotsiaalkindlustuse numbri, sõrmejälgede 

tuvastuse, isikukirjelduse, perekonnaloo, terviseandmed, aadressi, 
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tegevusala, tulumaksuteatise ja kuriteoregistri. Inimestele öeldakse, et 

kiibistamise korral ei vaja nad passe ega muid isiklikke pabereid ning 

lisatakse muidki ilmseid soodsaid asjaolusid, et petetud elanikkond, kelle 

eest tegelikke eesmärke varjatakse, nõustuks sõna otseses mõttes oma 

teadvusest loobuma. Või vähemalt oma ajufunktsioonidest. 

Mikrokiibistamist alustatakse vabatahtliku programmina ning inimestes 

õhutatakse rõõmu, et nad on mõnusaks arvutiklooniks muutunud. Edasi 

muudetakse protseduur kohustuslikuks. Mida rohkem laste kadumisi, 

terroristide pommirünnakuid, massitulistamisi ja muid õudusi illuminaadid 

oskavad korraldada, seda õigustatumaks ja vastuvõetavamaks lambakari 

kohustuslikku mikrokiibistamist peab. Kiibist keeldujate kohta öeldakse, et 

neil “olevat midagi varjata” (vana trikk) või et nad ei hoolivat kadunud 

lastest ning pommiplahvatustes ja tulistamistes tapetud ning vigastatud 

inimestest. Kindlasti mainitakse ka kohvris tuumapommi vedavate 

terroristide ohtu, sest nõnda tehakse alati. Ülemaailmne arvutivõrk, kuhu 

kõik need kiibid ühendatakse, on juba paljudes paikades maa all peidus. 

Üks neist asub illuminaatide peakeskuses ning ühtaegu NATO ja Euroopa 

Liidu juhtorganite asukohas Brüsselis (Belgia). Teine paikneb Ameerika 

Ühendriikides Cheyenne’i mäes. 

Kui ma seda peatükki kirjutasin, teatas kompanii Applied Digital 

Solutions, et on loodud inimese mikrokiip Digital Angel 
(“´Digitaalingel”). Angel =  reptiloid. Tegemist on siirikuga, mis peab 

edastama inimkeha füsioloogilisi protsesse iseloomustavaid andmeid, 

näiteks pulssi ja kehatemperatuuri ning asukohta. Kompanii teatel olevat 

tegemist esimese kasutamiskõlbliku siirikkiibiga, mida saab ühendada 

asukohta määrava satelliidi jälgimisvõrku. Selle varal saab vaadeldava isiku 

kõiki maapinnal ümberpaiknemisi satelliidilt silmas pidada. Ühtaegu on see 

mõeldud ühendamiseks internetti, kasutaja identifitseerimiseks veebis. Seda 

kirjeldatakse kümnesendise mündi suuruse siirikuna, mis paigutatakse naha 

alla. Kiip kasutab lihastest pärit elektromehaanilist energiat ning selle 

lülitab tööle kasutaja ise või tehakse seda jälgimistehnikaga. Ametlike 

avalduste järgi arendas selle välja dr Peter Zhou uurimismeeskond, kes 

olevat plaane kavandatust kiiremini realiseerinud. Illuminaatide 

tegevuskava ei sõltu juhuslikest tehnoloogiaavastustest. Seda arendatakse 

pidurdamatult ning juurutatakse vastavalt planeeritud ajagraafikule. Meile 

lihtsalt öeldaks, et üks või teine tehnoloogia olevat just äsja avastatud, ehkki 

tegelikult on see juba aastaid kulisside taga sobivat hetke oodanud. 

Maksuvabad sihtasutused, näiteks Rockefelleri Fond, annetavad 

teaduslikeks uuringuteks määratu suuri summasid, kuid tegelikult hoiavad 

selle raha kasutamist kontrolli all ning nõuavad, et uuring teeniks 

ülemaailmse tegevuskava arendamise huve, nagu USA Kongressi komitee 

1950. aastatel avastas. Illuminaatide mõju all olev Princetoni ülikool aitas 
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luua mainitud mikrokiipe koos New Jersey tehnoloogiainstituudiga. Dr 

Peter Zhou on DigitalAngel.net Inc., selle täielikult Applied Digitalile  

kuuluva filiaali peateadlane. Loomulikult rõhutab ta, kui kasulik on olla 

satelliidiga ühendatud inimrobot. Ta kinnitas, et on vaimustatud kiibi 

võimest päästa inimelusid, sest see jälgib haige terviseseisundit ja annab 

päästeteenistusele abivajaja täpse asukoha. Oletasin juba palju aastaid 

tagasi, et just viisil hakatakse kiipi müüma, kui selle ulatuslikuma 

rakendamise aeg kord kätte jõuab. Dr Zhou ennustas, et tema siirik levib 

sama ulatuslikult nagu mobiiltelefonid ja vaktsiinid (millest esimene 

kõrvetab teie aju ning teine nüristab intellekti ja õõnestab 

immuunsussüsteemi). Seejärel teatas ta midagi nii jahmatavat, mida ma 

polnud veel kunagi kuulnud: 

 

Digital Angel on teie ühendus elektroonikamaailmaga. See 

on teie valvaja ja kaitsja. Ja see kingib teile nii mõndagi head. 
Meist saab elektronintelligentsi ja oma hinge hübriid.22  

 

Lugege need sõnad veel kord läbi, eriti viimane lause. Just seda oleme 

meie, konspiratsiooniteoreetikud, kõik need aastad ennustanud ja nüüd on 

see käes. Olen kuulnud, et selle kõnealuse kiibi evitamine on praegu küll 

kerge kahtluse all, kuid sellegipoolest saate kavandatust väga hästi aru. Ja 

jutt pole ainult kiibist. Vaadake lihtsalt enda ümber ning te märkate 

igasuguseid kontrollimise ja jälgimise meetodeid. Teie ei saa sammuda läbi 

linna või mõne muu asula, liikumata ühe kaamera pilgu alt teise alla. Astuge 

autosse või võtke pangaautomaadist raha, sõitke autoga, kiirustage rongile 

või lennukile – kõikjal jälgitakse teid. Illuminaadid on säärase lausa 

uskumatus ulatuses toimuva jälgimise juurutanud vähehaaval ning peagi 

ärkate hommikul, mõistes, et George Orwelli “Suur vend” ei olegi enam 

tulekul, vaid on juba kohal. Kõik näited, mis ma olen selles peatükis 

esitanud, ning neid on ainult väheseid, viitavad ikka ühele ja samale 

tegevuskavale. Ma ei jaksa seda küllalt rõhutada. Kõikide nende seoste 

nägemine aitab loori kergitada. On olemas survegruppe, mis püüavad oma 

häält kuuldavaks teha ning räägivad tõtt keskkonna hävitamisest, 

mürgitatud toidust, vaktsineerimistest, ravimikartellist, naftakartellist, 

kõikvõimalikest riigiülestest korporatsioonidest, valitsuse korruptsioonist, 

pangapettustest, Kolmanda maailma võlast, sõdadega manipuleerimisest, 

vaesusest, vähktõvest, AIDS-ist, laste ahistamisest, satanistlikest 

rituaalohverdamistest, ajakirjanduse mahasurumisest, palgamõrvadest, 

vabaduse piiramisest, kõrgetest maksudest ja paljust muust. Ent udu 

hajutamiseks peame nägema, et kõik need on ühe ja sama tegevuskava 

osad, mis aitavad lähendada ühtainsat eesmärki. Kõik need pettused on 
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üks tüssamine. Me võime nendele üksiknähtustele kas või saja elu kestel 

vastu seista, kuid peamises ei muutu midagi, enne kui me loobume 

sümptomitele keskendumast ning hakkame mõistma kõikide sepitsuste 

peapõhjust: anunnakide vereliine ja nende globaalse fašistliku riigi plaani. 

Ükspuha mida ka füüsilise reaalsuse läheduses peidetakse, võib alati 

saabuda hetk, kui see pinnale kerkib ja nähtavaks saab. Just sel perioodil me 

praegu elame. Me näeme, kuidas suured globaalsed rühmitised ja 

impeeriumid liituvad teiste ulatuslike ülemaailmsete rühmitiste ja 

impeeriumidega panganduses, äris ning ajakirjanduses; kuidas poliitilise 

võimu kontsentreerumine astub sellega Euroopa Liidu, 

“vabakaubanduspiirkondade” ja ÜRO kaudu jõudsasti sammu. Noodsamad 

inimesed on juba ammu kontrollinud kõiki neid meie ühiskonna aspekte, 

kuid nüüd on nende tegevus selgumas, sest juba seavad nad ülemaailmse 

fašistliku riigi ehk “uue maailmakorra” viimaseid kilde paika. 

Varikatte kaotamine? 

Praegused ja endised asjaosalised on mulle rääkinud sellestki, et 

reptiloididest kujumuutjatel näib inimkuju säilitamine üha raskem olevat. 

Võib-olla just seetõttu on nüüdisajal nii palju inimesed kujumuutjaid 

näinud. Olen kuulnud selgitust, et meie planeet on lõpetamas üht määratu 

pikka tsüklit ja alustab peagi uut, mis muudab Maa võnkesagedust. Mõned 

nimetavad seda uut tsüklit Veevalaja ajastuks, sest Maa on väljumas Kalade 

tähtkujust, kuhu ta sisenes umbes kaks tuhat aastat tagasi, ning alustab 

Veevalaja uut aega. See on otsekui kooliaastate läbitegemine, Maad 

mõjutavad erinevad energiakombinatsioonid, mis pakuvad isesuguseid 

ajastuid ja kogemusi neile, kes soovivad seda aega kogeda. Mehhikos 

Yucatani poolsaarel elanud maajade tekstides räägitakse ajamõõtmisest ning 

Maa evolutsiooni lühikestest, keskmistest ja pikkadest tsüklitest. Üks nende 

pikk tsükkel, mis algas arvatavasti aastal 3113 eKr, peaks lõppema aastal 

2012. Teised muinasaegade ajamõõtmiste uurijad osutavad, et samal ajal on 

lõppemas ka palju pikemaid tsükleid. Meie planeedi peamine võnkesagedus, 

mida nimetatakse Schumanni õõnsuseresonantsiks, avastati 1899 aastal ning 

see jäi enam-vähem püsivaks kuni 1980. aastate keskpaigani, kui see hakkas 

kiiresti kasvama. Nõnda on jätkunud ning nende suurema sagedusega 

võngete toimel näib aeg kiiremini kulgevat. Mõne uurija, selgeltnägija ja 

müstiku arvates läheneb meie sagedus iga päevaga neljanda dimensiooni 

omale. See võib olla teine seletus, miks inimesed näevad kujumuutjaid 

sagedamini ning miks reptiloidid teavad, et kiiresti on saabumas päev, kui 

nad ei saa oma tõelist olemust enam kauem varjata. Mulle on räägitud, et 
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ohverdamisrituaale ja verejoomisi on pärast 1980. aastate keskpaika üha 

sagedamini ette tulnud, sest võnkesageduse muutus sunnib neid inimkuju 

säilitamiseks rohkem pingutama. 

 Pole juhus, et see periood langeb aja poolest kokku nende 

tsentraliseeritud maailmariigi loomisega, millel on olemas globaalne armee, 

mikrokiibistatud elanikkond ning kõikide relvade, finantside, ajakirjanduse 

ja valitsuse rangelt tsentraliseeritud, ülevalt alla suunatud 

kontrollimissüsteem. Nad teavad, et mõne järgmise aasta pärast hakkame 

nägema neid sellistena, nagu nad seda tegelikult on. Mikrokiibistamise teine 

eesmärk aga võib olla püüd sulgeda see ajuosa, mis võimaldab meil neid 

näha. Massiajakirjanduses lausa plahvatuslikult leviv reptiloiditeema areng 

ja reptiloidide kujutamine valmistab meid, eriti lapsi, ilmselt ette suureks 

ilmutuseks. Filmides ja televisioonis näidatakse lastele mõeldud 

joonisfilmides ühtepuhku dinosaurusi ja “häid” reptiloide. 1980. aastatest 

pärit USA teleseriaal V (praegu Warner Video) esitab minu arvates kõige 

tõenäolisema võimaliku stsenaariumi. See pajatab maailma valitsevatest 

reptiloidtulnukatest, kes peidavad oma tõelist olemust inimvälimuse varjus. 

Neid maaväliseid olendeid nimetati Külalisteks, sest nad paistsid inimeste 

huvide eest seisvat, ning neile usaldati kõik võimupositsioonid. Nad 

kuulutasid, et inimestele tehakse kättesaadavaks need või teised seerumid, 

mis ravivad üht või teist “parandamatut” haigust. Samuti toetusid nad 

järeleandlikele inimestele, kellele käsutäitmise eest hästi maksti. Üks 

vastupanurühmitis mõistis, et Külalised polnud inimesed, vaid reptiloidid, 

ning film näitab, kuidas mõned inimesed hakkavad kaastundlike reptiloidide 

toetusel mässama, paljastavad tõe ning tapavad Külalised haigusega, mis 

surmab ainult neid. Muidugi oli see kõigest filmi luuleline vabadus, kuid 

põhiteema osutus ülimalt täpseks, ning igaüks, kes on säärase vandenõuga 

kokku puutunud, peab teadma, mis tegelikult toimub. Rõhutan siinkohal 

taas, et sugugi mitte kõik reptiloidid ei kavatse meie planeeti kontrollida 

ning kohelda inimesi nagu kariloomi. Räägin ühest mõjuvõimsast 

fraktsioonist. Aga kui me ei keskendu just sellele osale neist ega nende 

tegevuskavale, siis peame seda sügavalt kahetsema. Üks illuminaatide 

mõttekontrolli ohver, kes olevat reptiloide nende maa-alustes baasides ja 

mujalgi näinud, ütles: 

 

 

Arvestades, et draakonitel ja hallidel üldiselt puudub vähimgi 
hingelise siiruse tunne ning neid valitsevad peamiselt ainult 
kiskjainstinktid, siis on kõik nendega läbirääkimise katsed 
määratud nurjumisele samuti, nagu me püüaksime 
vähkkasvajaga läbirääkimistesse astuda. Sest igal viimsel kui 
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mulle teada oleval juhul on draakonid ja hallid kogu ajaloo 
jooksul ainsagi erandita rikkunud iga niinimetatud 
rahulepingut, mis nad on inimrassiga sõlminud, ning tegelikult 
kasutanud neid lepinguid järelejätmatult kui sisseimbumise ja 
vallutamise vahendeid.

23
  

 

UFO-uurijate hulgas usutakse kindlalt, et maailma mõjukaimad 

valitsused, eriti Ameerika Ühendriikide oma, on sõlminud vastastikku 

kasulikke “lepinguid” reptiloidide ja hallidega vastutasuks tehnoloogiliste 

teadmiste eest, kuid nood viimased kasutasid sääraseid kokkuleppeid hoopis 

oma võimu süvendamiseks. Kui need lepinguväited vastavad tõele, siis 

pajatavad need siiski ainult osa kogu loost. Kõik sõltub sellest, missuguse 

hierarhiatasandiga suheldakse. On teada, et anunnakide tippvereliinid on 

juba aastatuhandeid teadlikult reptiloidide tegevuskava edendanud. Nood ju 

ei ilmunud 1950. aastatel lihtsalt olematusest lagedale ega hakanud siis 

valitsustega salasepitsusi sõlmima. Nad olid kogu aeg meie lähedal 

viibinud. Kui tol ajal üldse mingeid “lepinguid” sõlmiti, siis tegid seda need 

valitsustasandid, mil polnud toimuva üldisest ulatusest aimu. Olen kuulnud 

palju kordi sedagi oletatavat, et “tulnukate” invasioonijõud suunduvad meie 

planeedi poole, kuid minu arvates tuleks nende juttudega olla väga 

ettevaatlik. Ülemaailmse fašistliku riigi õigustamiseks või võimu 

üleandmiseks reptiloididele pole paremat ettekäänet kui väide, nagu 

peaksime ühendama jõud väljastpoolt lähtuva ohu tõrjumiseks. Šveitsi 

delegaat olevat kirja pannud Henry Kissingeri sõnad 1992. aastal 

Prantsusmaal Évian-les-Bainsis toimunud Bilderbergi kohtumisel: 

 

Täna oleks Ameerika raevunud, kui ÜRO väed siseneksid 
korra taastamiseks Los Angelesse, homme tunneksid nad 
ainult tänulikkust. Eriti tõepärane oleks see siis, kui nad 
kuuleksid kogu meie eksistentsi ähvardavast väljastpoolt 
lähtumast ohust, ükspuha kas reaalsest või oletatavast. Siis 
paluvad kogu maailma rahvad riigijuhtidelt, et neid sellest 
kurjast päästetaks. Ainus, mida iga inimene kardab, on 
teadmatus. Säärase stsenaariumi puhul loobutakse meelsasti 
oma individuaalsetest õigustest vastutasuks heaolu eest, mida 
maailma valitsus neile garanteerib. 

 

Mäherdune iroonia, kui siin juba sadu tuhandeid aastaid viibinud 

reptiloidid kuulutataks äkki meie “päästjateks” tulnukate invasiooni eest. 

Ent isegi mikrokiipidest mõjutamata inimmõistuse lausa jahmatava 
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kuulekuse tõttu on kõik võimalik. Reptiloidide tegevuskava paljud olulised 

elemendid on juba teostumas ja kui me soovime oma planeedi tõelist 

vabadust taastada ning anunnakide võrgust vabaneda, siis peab määratu 

hulk inimesi väga kiiresti ärkama ja saama täiskasvanuks. 

 

Allikmaterjalid 

1
 Aspartaami taustast on pikemalt kirjutatud David Icke’i veebisaidis. Selle 

osaga seotud erialaseid artikleid leiab: 

http://www.davidicke.net/medicalarchives/badmed/asparaddict.html 

http://www.davidicke.net/medicalarchives/badmed/lowdownaspartame.html 

http://www.davidicke.net/medicalarchives/coverwhoswho.html 

www.dorway.com 
2
 

http://www.davidicke.net/medicalarchives/badmed/lowdownaspartame.html 
3
 Prozacist põhjalikumalt David Icke’i veebisaidist. Sellest pajatavad 

artiklid: 

http://www.davidicke.net/medicalarchives/badmed/prozac.html 

http://www.davidicke.net/medicalarchives/badmed/prozactruth.html 

http://www.davidicke.net/medicalarchives/badmed/navyprozac.html 
4
 They Are Doping Our Kids: http://www.illuminati-

news.com/doping_kids.htm 
5
 How Psychiatry Is Making Drug Addicts Out Of Americas’s School 

Children: 

 http://www.wealth4freedom.com/truth/Rhalln.html 
6
 They Are Doping Our Kids: http://www.illuminati-

news.com/doping_kids.htm 
7
 Ibid. 

8 http://www.davidicke.net/medicalarchives/badmed/stupidfluoride.html 
9
 Ibid. 

10 http://www.davidicke.net/medicalarchives/badmed/fluoride2.html 
11

 Ibid. 

12 David Icke’i veebrisaidis Medical Archives on vaktsineerimistest 

põhjalikult kirjutatud. Antud lõigu puhul rõhutan iseäranis: 

http://www.davidicke.net/medicalarchives/badmed/vaccinemafia.html 

http://www.davidicke.net/medicalarchives/badmed/forcedvaccine.html 

http://www.davidicke.net/medicalarchives/badmed/vaccinemafia.html 

http://www.davidicke.net/medicalarchhfes/badmed/vaccineautism.html  

13 Ian Sinclair, Health: The Only Immunity (kirjastanud Ian Sinclair, 

saadaval 5 Ivy Street, Ryde, New South Wales, Australia, 2112). 

http://www.davidicke.net/medicalarchives/badmed/asparaddict.html
http://www.davidicke.net/medicalarchives/badmed/lowdownaspartame.html
http://www.davidicke.net/medicalarchives/coverwhoswho.html
http://www.dorway.com/
http://www.davidicke.net/medicsalarchives/badmed/lowdownaspartame.html
http://davidicke.net/medicalarchives/badmed/prozac.html
http://www.davidicke.net/medicalarchives/badmed/prozactruth.html
http://www.davidicke.net/medicalarchives/badmed/navyprozac.html
http://www.illuminati-news.com/doping_kids.htm
http://www.illuminati-news.com/doping_kids.htm
http://www.wealth4freedom.com/truth/Rhalln.html
http://www.illuminati-news.com/doping_kids.htm
http://www.illuminati-news.com/doping_kids.htm
http://www.davidicke.net/medicalarchives/badmed/stupidfluoride.html
http://www.net/medicalarchives/badmed/flu
http://www.davidicke.net/medicalarchives/badmed/vaccinemafia.html
http://www.davidicke.net/medicalarchives/badmed/forcedvaccine.html
http://www.davidicke.net/
http://www.davidicke.net/medicalarchhfes/badmed/vaccineautism.html


Ptk 17    Draakonit teenimas: Tulevik 

 438 

14
 Vt ka 

http://www.davidicke.net/medicalarchives/badmed/vaccinemafia.html  
15

 AIDS-ist on palju artikleid David Icke’i veebisaidis Medical Archives. 
16

 Vt The Medical Mafia ja 

http://www.davidicke.net/medicalarchives/badmed/vaccinemafia.html. 
17

 Ibid. 
18

 http://www.davidicke.net/medicalarchives/badmed/doctorguns.html  
19

 http://www.davidicke.net/medicalarchives/badmed/SOOdle.html  
20

 Londoni Sunday Timesi artikkel 16.aprillist 1995. 
21

 Ajakiri Nexus, suvi 1994. 
22

 http://www.davidicke.net/newsroom/global/090800a.html  
23

 http://www.reptilianagenda.com/exp/e020900a.html  

http://www.davidicke.net/medivalarchives/badmed/vaccinemafia.html
http://www.davidicke.net/medicalarchives/badmed/vaccinemafia.html
http://www.davidicke.net/medicalarchives/badmed/doctorguns.html
http://www.davidicke.net/medicalarchives/badmed/SOOdle.html
http://www.davidicke.net/newsroom/global/090800a.html
http://www.reptilianagenda.com/exp/e020900a.html


Ptk 18    Matrix 

 439 

 
Matrix on kõikjal. See asub meie ümber. Isegi praegu, siinsamas ruumis. 

Näed seda, kui vaatad oma aknast välja või teleri mängima keerad. Sa 

tunned teda, kui lähed tööle, kui kirikus palvetad, kui makse maksad. See on 

maailm, mis on tõmmatud sinu silmadele, et need ei näeks tõde. 

Morpheus filmis “Matrix” 

Me arvame, nagu elaksime “maailmas”. Tegelikult elame me 

sagedusvahemikus. Muud ei midagi. Oleme teatud sagedusvahemikku 

aheldatud ning seetõttu illusiooni lõksus. Just seda nimetab tuntud film 

Matrixiks. 

“Maailm”, mida me enda ümber näeme, on kõigest 

paljudimensionaalse lõpmatuse tilluke osa, mida meie meeled näevad, 

kuulevad, kombivad, haistavad ja maitsevad. Tunnetatav füüsiline maailm 

on otsekui raadiojaam ja meie meeled on häälestatud selle sagedusele. See 

on kõik, mida me tajume. Aga kõikjale meie ümber on lõpmatult loodud 

teisi sagedusi või tihedusi, mille olemasolu “teadus” eitab. Väljaspool meie 

füüsiliste meelte piire on otsatul hulgal teisi sagedusi. On olemas sagedusi, 

mida näevad ja kuulevad loomad, näiteks kassid, kes reageerivad pealtnäha 

tühjale ruumile, ning koerad, kes kuulevad meist palju kõrgemaid helisid. 

Ka vastsündinud lapsed tunnetavad “tühja” ruumi, kuni piirangud pole 

nende meeli nüristanud. On sagedusi, mis on kättesaadavad tõelistele 

selgeltnägijatele – antiikmaailma oraaklitele –, kes on suutelised häälestama 

oma võnkumisi nende nähtamatute ilmade omaga. Itaalia füüsik Giuliana 

Conforto selgitab seda oma suurepärases raamatus LUH, Man’s Cosmic 

Game (Edizioni Noesis, 1998) nõnda: 

… tubli 90% arvutatud üldmassist on tegelikult tume ja 
vaatlusteks nähtamatu ning kõigest 10% on jälgitav tänu 
lõputule vikerkaarele, mis on valgus. Ja nähtav universum 
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koos oma miljardite tähtede ja galaktikatega, mida me 
vaatleme, on omakorda kitsuke vööt sellest niigi napist 10%-
st… Igas füüsilises kehas on nähtamatu, kuid palju 
massiivsem reaalsus (90%), vaadeldamatu substants, mida 
saab tunnetada ja kogeda kui emotsioone, intuitsioone ja 
tundmusi.

1
  

Just selles nähtamatus tumedas mateerias tegutsevad teiste 

dimensioonide olendid, nagu seda on reptiloidid. Giuliana Conforto osutas 

samuti, et mõnes galaktikas on seda inimsilmale nähtamatut tumedat 

mateeriat vaadeldavast massist sada korda rohkem. Meie näeme oma 

sagedusvahemiku piires kõige rohkem ühe protsendi neis galaktikates 

olemasolevast!
2
 Kui avame oma mõistuse ja avardame tunnetamissageduse 

piire, siis avastame rohkem planeete ja tähti. Väidetakse, et aatom olevat 

füüsilise mateeria alus, aga ometi on peaaegu kogu aatomi sisemus 

inimsilma meelest tühi. Füüsilised aatomid, millest kõik füüsilised kehad on 

kokku pandud, koosnevad tuumast, mille ümber tiirlevad elektronid justkui 

miniatuurses päikesesüsteemis. Dr Douglas Baker ütles oma raamatus The 

Opening Of The Third Eye (Aquarin Press, Wellingborough, Inglismaa, 

1977): “Kui me suurendaksime vesinikuaatomi katedraalisuuruseks, siis 

oleks selle elektron justkui viiesendine!”
3
 Suurem osa aatomis peituvast 

ruumist on tume mateeria, mida meie oma sagedustel ei näe, ning sedasama 

võib öelda ka päikesesüsteemi ja kogu tiheda füüsilise universumi kohta. 

Kui teadust ometi ei juhitaks akadeemikute konkreetsete arusaamade järgi, 

vaid Giuliana Conforto mõtlemisviisist lähtudes, siis elaksime ehk juba 

maailmas, kus me endast ja elu olemusest määratult rohkem teaksime. 

Vaadelgem tema toodud arve ja mõtelgem “teaduslikele” eitustele, nagu 

poleks väljaspool meie planeedi piire arukat elu olemas. Meid tahetakse 

uskuma panna, nagu oleks meile tuttav elu arenenud ainult ühel planeedil 

neist, mis pilgule avanevas universumis miljardite tähtede ümber tiirlevad, 

ehkki see on ainult murdosa kõigest nähtavast, mida omakorda on ainult 

kümnendik kogumassist. Naljanumber. Hoidku jumal meid ametliku 

“teaduse” eest. Ja loomulikult on tegemist ainult praeguste arvutustega. 

Mainitud kümnendik nähtavast kogumassist võib olla ülimalt optimistlikult 

hinnatud. 

Taevane kuningriik meis endis 

Kõikjal ümberringi jagavad teie kehaga sama ruumi antud piirkonnas 

levitatavad raadio- ja televisioonisagedused. Teie neid ei näe ning neil 

omakorda pole teiste olemasolust aimu, sest võnkumine toimub nii 
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erinevatel sagedustel, et need läbivad üksteist ja teie keha, nii et keegi ei 

märka seda. Ainult väga lähedastes sagedusribades toimuvad võnkumised 

võivad üksteist mõjutada. Raadio sisse lülitanud, tungivad valitud 

sagedusega võnked läbi teie maja seinte ja akende vastuvõtjasse, sest seinte 

ja raadiolevi sagedused on tihedusskaalal väga kaugel. Ilmselt just nõnda 

tulevad “vaimud” ja “maavälised olendid” läbi seinte ning see on ka põhjus, 

miks mõned inimesed näevad neid, mõned aga mitte. Kõik sõltub sellest, 

kas teie mõistus on häälestunud nende sagedusele või  mitte. Need 

teistsuguse dimensiooni olendid, kaasa arvatud reptiloidid, asuvad kõikjal 

meie ümber, jagades sama ruumi. Mõnikord saate neist aimu, kui võnked 

ruumis muutuvad ning te tajute õhus jäist hingust või positiivsete olendite 

puhul enda ümber valitsevat sügavat armastust. Nad on meie 

võnkesagedusele lähedal, kuid siiski väljaspool seda. Credo Mutwa mainis 

inimeste “vibratsiooni pimetähni”, mis ei lase neid olendeid näha, ning 

minu arvates on see mingil viisil väljastpoolt nõnda korraldatud, arvatavasti 

maa alt lähtuva sagedusleviga, mis suleb osa meie DNA 

multidimensionaalsest potentsiaalist. DNA on võnkeinformatsiooni saatja ja 

vastuvõtja, mistõttu seda saab võnke- ja elektromagnetväljadega ümber 

programmeerida. Nikola Tesla, kelle geenius on loonud paljud tänapäeval 

kasutatavad elektrisüsteemid, mõistis, et eksisteerib teisigi sagedusi, kuid 

tema töö kõige mõjukamad osad vaikiti maha. Ta ütles kord:  

Meie ei saa vähegi kindlalt väita, et neid [muu dimensiooni 
olendeid] pole siinses maailmas meie hulgas, sest nende 
kehalaad ja eluilmingud võivad välistada nende tajumise meie 
meeltega.

4
  

Nagu ma eespool ütlesin, ei kuule te raadio häälestusnuppu keerates ja 

teisele sagedusele häälestudes enam esimest jaama, sest nihutasite 

vastuvõtja antud sageduselt ning signaal ei kosta enam teie kõrva. Aga 

esimene jaam pole kadunud, see jätkab saateid, ehkki teile tajumatult. Kui 

soovite seda uuesti kuulda, siis peate endise häälestuse taastama. Loomisega 

oli sama lugu. Me oleme otsekui veepiisad määratu energiaga ookeanis ja 

meil on lõpmatu hulk erikujusid. See energiaookean esineb mitmesuguste 

tiheduste või sagedustena ning antud hetkel oleme häälestunud ühele neist, 

“füüsilisele maailmale”. Ent ka kõik teised sagedused püsivad meie ümber 

ning tungivad meist läbi, ehkki me tajume ainult seda tihedust, mida meie 

meeled on võimelised nägema, kompima, kuulma, haistma ja maitsma – 

Matrixit. Füüsik Giuliana Conforto ütles selle kohta nõnda: “Tõsiasi, et 

meie pole suutelised [seda] vaatlema, ei tähenda veel, nagu poleks seda 

olemas, pigem on inimese tajumus oluliselt piiratud.” Kadunud Bill Hick, 

kuulus hiilgava mõistuse ja kõrge intelligentsiga ameerika koomik, 

väljendas neid tõdesid kokkuvõtlikult ja imepärase täpsusega. Ta ütles: 
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Mateeria on lihtsalt aeglaseks vibreerimiseks kondenseerunud 
energia. Me oleme üksnes teadvus, mis ennast subjektiivselt 
kogeb. Pole olemas surma, elu on lihtsalt unistus ja meie 
oleme iseenda mõttekuju.

5
 

Meenutagem 20. sajandi kuulsaima teadlase Albert Einsteini avastusi. 

Tema koostatud valem E = mc
2
 osutab, et mateeria on lihtsalt energiavorm 

ning et energiat ei saa hävitada, ainult ühest liigist teiseks muuta.
 
Niisiis on 

hävimatu ka meie teadvus, sest seegi on energia. Me elame igavesti. Tõde 

seisab meie silme ees. Lihtsalt temperatuuri (sageduse) muutmise tagajärjel 

muutub jää veeks, veest saab aur ja aur “kaob”. Temperatuuri teisenemine 

muudab tahke jää nähtamatuks auruks üksnes seetõttu, et erinevad 

temperatuurid esindavad erisuguseid sagedusi.. Energia on küll seesama, 

kuid väga erinevas seisundis. Meie kehad koosnevad tihedas füüsilises 

struktuuris paljudest eri allsagedustest. Võtkem või röntgenikiired. Need on 

häälestatud meie luustruktuuri sagedustele ega neeldu seetõttu välises 

lihaskoes, mis võngub eri sagedusel. Selsamal põhjusel röntgenikiired ei 

näita hooneseinu, ainult neis olevaid  raudvarbu. Vaadelgem maailma 

röntgenikiirte sagedusel ning see erineb oluliselt sellest, mida me oma 

sagedusvahemikus näeme. Mismoodi mingi objekt või isik välja näeb, see 

sõltub üksnes sagedusest, milles te vaatlete. Tehnoloogiliste võtete varal on 

selgunud, et inimese aura on erinevate värvuste (sageduste) mass, mis 

muutub koos meie mõtete ja emotsioonide (sageduste) muutumisega. 

Röntgenikiired on kõigest üks näide sagedustest, mille olemasolu teadus on 

kinnitanud, ehkki meie ei näe neid. Ultraviolettkiired, gammakiired, 

infrapunakiired, raadiolained ja nii edasi on veel mõned, mille kohta võib 

sedasama öelda. Aga kui te oleksite mõnest säärasest võnkumisest 

tavateadmiste kütkeis olevale teadlasele enne nende ametlikku avastamist 

vihjanud, siis oleks ta kahtlemata teid naeruväärseks või ohtlikuks isikuks 

pidanud. Iga teaduslik “norm” on “teadusekoidikust” alates aja jooksul kas 

vigaseks või ebatäielikuks, sageli ka uskumatult ebatäpseks ja läbinisti 

naeruväärseks osutunud. Ent ometi klammerdub üks ühiskonna 

generatsioon teise järel oma päevade “teaduslike” normide külge, kuni 

sõrmenukid valgeks ja juuksed halliks muutuvad. “Teadus” arutab 

võimalusi ühe sagedusvahemiku “seaduste” järgi, kuid ometi teatakse, et 

90% eksisteerivast massist, mida nad tumedaks mateeriaks nimetavad, ei 

allu nendele seadustele nagu gravitatsioon ja elektromagnetväli. Kui me 

võtame füüsikaseadused, mida rakendatakse ühes sagedusvahemikus, ning 

otsustame nende järgi, mis on võimalik teistes sagedustes, siis jääme 

igaveseks teadmatusse. See, mis on rakendatav ühel juhul, ei kõlba teisel. 
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Lusikat pole 

Bill Hicki peidetud tõe tähelepanuväärse üldistuse võtmepunkt kõlab 

nõnda, et me lihtsalt kujutame ennast ette. Meie elu ja meie füüsiline 

kogemus on mõtete väljendus. Oleme need, kelleks ennast peame. Meie 

ettekujutused iseendast ja maailmast meie ümber muutuvad meie füüsiliseks 

kogemuseks. Arvate, et olete tavapärane? Saategi selleks. Mõtlete, et olete 

jõuetu? Kaotategi jõu. Usute, et parim elus juhtub teistega? Nõnda 

sünnibki.. Kõike loob mõte – teie mõtted. Selles tihedas, siirupitaolises 

sagedusvahemikus, milles meie elame, näib mõtte ja selle füüsilise 

teokssaamise vahel kuluvat palju aega, kuid mõte on sellegipoolest looja. 

Näiteks, vaadake nüüd enda ümber ringi, ükspuha kus ka viibiksite. 

Hooned, mööbel, pisiasjad ja majatarbed on kindlalt mõttest loodud. Seni 

kuni keegi pole nende kujundamisele mõtelnud ja loomisele samuti mitte, 

pole neid olemas. Ilma mõtteta ei ole füüsilist loomist. Teistes 

valdkondades, kus energia on märksa hõredam, esinevad mõte ja selle 

ilming üheaegselt. Mõte saab hetkega nähtavaks. Kõik see tähendab, et me 

elame illusiooni maailmas, sest maailm on inimmõtte vastuhelk, peegel. 

Missugune maailm meie mõttes on, sääraseks see ka muutub. Vähemalt 

meie tunnetame seda nõnda. Filmis “Matrix” painutab väike poiss mõtte 

jõul lusikat. Kuid tema suus kõlab tegelik tõde nõnda: “Lusikat pole 

olemas… see pole lusikas, mis paindub, ainult sina ise.” Mis on reaalne? 

Reaalne on lihtsalt see, mida sa usud olevat reaalne. Nagu Morpheus 

“Matrixis” nendib: “Reaalsed on ainult elektrisignaalid, mida su aju 

tõlgendab.” Issand hoidku, me isegi ei näe objekte, ainult valgust, mis neilt 

peegeldub. Tõmmake kardinad kokku ja kustutage lambid. Mida te näete? 

Mitte midagi. Ja kui te midagi märkategi, siis ainult sellepärast, et mõni 

valgusallikas peegeldab kuskilt midagi, mis teile silma hakkab. Termin 

“tume mateeria” tähendab seda, mis ei peegelda valgust meie 

sagedusvahemikus ning mida me seetõttu ei taju. Meie ei näe midagi peale 

peegeldunud valguse. Ja isegi siis kujutab meie silmalääts seda pea peale 

pööratult ning aju peab selle ümber keerama, et me võiksime seda õiget pidi 

tajuda! Ja me ei “kuule” ka heli kui niisugust. Meie kõrvad muudavad õhus 

liikuva rõhu lainetekogumiks ja aju teisendab need lained oletatavaks 

heliks. Just nõnda toimivad televisioon ja raadio. Ringhäälingusaated ei 

liigu piltide ja häältena läbi õhu. Kas oskate ette kujutada seriaalide Friends 

või Frasier episoode üle katuste lendamas? Või kuulete kõiki raadiolugusid 

korraga kõikidest jaamadest, ükspuha kuhu ka läheksite? Muidugi mitte. 

See ei toimu nõnda. Programme edastatakse võnkumistena ning 

televisiooni- ja raadiotehnoloogia dekodeerivad need piltideks ja helideks. 
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Tere tulemast minu maailma 

 Me kõik elame oma isiklikus universumis ning meie ruumi sisenedes 

astuvad inimesed meie ainulaadse reaalsuse maailma. On olemas alasid, kus 

meie universumid on kooskõlas ja kontakteeruvad. Näiteks, enamik inimesi 

on päri, et uksetagune tee ja möödasõitvad autod on tõepoolest olemas. Ent 

peale selle põhilise võivad meie universumid olla väga erinevad. Minu 

universumis on rebaste jälitamine ratsutades, kaasas jahikoerad, kes ohvri 

tükkideks rebivad, jälestusväärne. Kuid mõnes teises universumis on see 

igati kena. Minu universumis kontrollivad mõned inimesed planeeti 

kõikehaarava salaühingute võrgu kaudu. Ent enamikus teistes 

inimuniversumites pole sääraseid ühinguid olemas ning maailmas valitseb 

otsuste langetamise ja omandivormide ääretu mitmekesisus. Minu 

universumis mõned meie planeedi tuntuimad inimesed piinavad lapsi ja 

ohverdavad neid. Ent enamik teisi inimuniversumeid ei oska arvatagi, et 

sääraseid õudusi võidaks toime panna, ning seda ei tehtagi. Meie mõistused 

vaatlevad nähtavat füüsilist maailma ning see, mida me sellest arvame, 

muutubki reaalseks, meie isiklikuks universumiks. Kuna mina näen 

maailma ja sündmusi enamikust inimestest väga erinevalt, on minu 

universumil ja paljude teiste omal märksa vähem kokkupuutepunkte ja 

ühisjooni. Sel põhjusel peetakse mind imelikuks, äärmuslikuks või 

põrundpeaks. Ent see on ainult nende inimeste nägemus minust nende enda 

universumi perspektiivist. Tegelikult see pole nõnda, nad ainult usuvad 

seda. See on enda loodud illusioon. 

Te veendute ikka ja jälle, et füüsilist maailma kontrollib mittefüüsiline 

mõistus. Laval esinev mustkunstnik oskab veenda miljoneid mõistusi, et ta 

sooritas ainsa käeviipega ime. Ühe kunsttüki ajal seotakse neiu kinni ja 

paigutatakse suurde kasti. Kaas suletakse kõvasti, trummid hakkavad 

põrisema ja kui mustkunstnik seejärel kasti avab, on naine kadunud. 

Tegelikult ta lihtsalt peitus valepõhja alla, tekitades mulje, nagu oleks  kast 

tühi. Seejärel astub maag lava vastasservas seisva teise samasuguse kasti 

juurde. Kui ta kaane tõstab, siis ilmub kadunud naine tugeva aplausi saatel 

kastist nähtavale. Publikut veendakse, nagu oleks naine mingil viisil ühest 

kastist teise toimetatud. Nõnda saab sellest nende reaalsus, osa nende 

universumist. Aga kas teate, mis tegelikult juhtus? Mustkunstnik kasutas 

kaht identset kaksikut, kes kandsid samasuguseid rõivaid. See on mõistuse 

petmise näide. Mina istusin ühe televisiooniprogrammi ajal mehe lähedal, 

kes rebis hommikulehe esikülje ära, kägardas selle pihkudes kokku ja 

harutas ajalehe seejärel selle algsel kujul lahti. Ma olin temast kõigest kahe 

jala kaugusel. Ta rebis selle ajalehe ribadeks. Nägin teda. Aga loomulikult 

ta ei teinud seda. Ta lihtsalt veenis igaüht, nagu oleks see nõnda olnud, ja 
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kui mõistus on milleski veendunud, siis saab sellest füüsiline reaalsus. Laval 

hüpnotiseerija võib manipuleerida mõne vaatajate hulgast valitud inimesega 

ning veenda teda, et koerajulk on parim praetükk või et tema kõrval istuv 

naine on alasti või et katsealune ise on ükspuha kes, alates eeslist ja 

lõpetades võidusõitjaga. Illuminaadid lihtsalt rakendavad samu võtteid 

massidel, sest nad teavad, kuidas see kõik toimib – ja seda teadmist on 

püütud lakkamatult meie eest varjata.  

Oma reaalsust luues 

Meie ei ole iseenda füüsilised kehad. See on kõigest üks tasand selleks 

üürikeseks ajaks, kuni me seda sagedusvahemikku kogeme. Keha on 

holograafiline projektsioon, mis võimaldab meie teadvusel tiheda füüsilise 

reaalsusega vastastikku mõjuda. Platon lausus täiesti õigustatult, et kõik 

kehad on üksnes tegeliku tõelisuse varjud. Hologrammi iga osa sisaldab 

terve kujutise pilti. Just sellepärast peidab iga keharakk endas kogu keha 

loomiseks vajalikku informatsiooni. Hologramm on illusioon. See pole 

kolmemõõtmeline, kuid näeb sedamoodi välja. Kehaga on sama lugu. 

“Tavameditsiin” keskendub üksnes holograafilisele kujutisele, eirates 

paljusageduslikke jõude nagu mõte ja emotsioon, mis võivad selle 

kujutisega harmoneeruda või seda destabiliseerida. Niisiis keskendub 

ametlik meditsiin sümptomile, mitte aga füüsilise häire, ebakõla põhjusele. 

Kahtlemata oleme me midagi enamat kui meie keha. Tegelikult oleme meie 

kõik, mis eksisteerib, on eksisteerinud ja jääb igavesti eksisteerima. Mina 

olen sina, sina oled mina, mina olen kõik ja kõik on mina. Meie ei ole 

üksnes osa sellest määratust energiast, millest kõik tuleneb, meie oleme see 

energia. Kõik oleme sellest, meie kõik. Lõpuks pole mind ega meid, ainult 

üksainus määratu mina. Vaadelgem meie maailma. Jälgigem planeetide ja 

tähtede plahvatusi öötaevas. Kõik see olete teie ja see on ainult murdosa 

kõigest sellest, mida teie meeleelundid tunnetavad. Meie kõik oleme sama 

energia, igaüks on kõik teised. Meie eraldumine on illusioon ning 

meievahelised konfliktid pole muud kui meis endis peituvad vastuolud ja 

illusioonid. Väliskonflikt on sisekonflikti väljendus ning meie ruumi 

sisenejad, olgu nad positiivsed või negatiivsed, on meie enda olemuse 

siseseisundi välisprojektsioonid. Niisiis need, kes ennast vihkavad ning 

kelle elus, kelle universumis pole eneseväärikust, köitvaid võnkumisi, ainult 

karistavad ennast. Nemad ei tea, et nad nõnda toimivad, sest see kõik 

kulgeb alateadvuses. Mõtelgem sellele, kui paljud naised, kelle nende 

kaaslane on julmalt läbi peksnud, leiavad endale uue partneri, kes neid 

samuti vägivaldselt kohtleb. Olen tundnud naisi, kes vahetasid partnereid 

neli või viis korda, ning igaüks peksis nad vaeseomaks. Seni kuni nende 
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sisemine mina ei muutu, jääb ka selle väline väljendus endiseks. Kõik 

vastused peituvad sees, need ei pärine väljast. Just sellepärast soovitavad 

illuminaadid meil otsida vastuseid kuskilt väljast ja manipuleerivad meiega, 

et me seda teeksime. Nad teavad, et sel viisil ei leia me neid kunagi. Nad 

tahavad meid uskuma panna, et vastused peituvad füüsilises maailmas, 

“peeglis”, ehkki see on lihtsalt meie sisemusest avaneva peegeldus. 

Seepärast näeme lahendusi uutes seadustes ning politsei ja võimuorganite 

suuremates volitustes, ehkki see on ainult mõrade kinnitapetseerimine ning 

meie hälvitamine tõelisest probleemist – sisemisest minast, meie teadvuse 

seisundist ja suhtumisest. Illuminaadid rõõmustavad selle üle, teades, et 

midagi olulist ei muutu iialgi, kui me ei jõua kõikide kogemuste allikani – 

iseendasse. Nad püüavad meid uskuma panna, nagu saaksime ekraanile 

keskendumisega filmi muuta, ehkki filmi teisendamise ainus võimalus on 

ekraanile projekteeritava muutmine. Üksainus lihtne näide: kui me 

armastaksime teineteist, siis ei oleks maailmas ainsatki konflikti. Kuna me 

ei tee seda, siis pole vastuoludest pääsu. On lihtsalt valikuvõimalus ning 

need valikud avalduvad uudistes ja meie elus iga päev. 

Reptiloidi aju 

Mida paremini te reptiloidi mõistusest aru saate, seda kergem on mõista 

anunnakide-illuminaatide tegevust meie ühiskonnas läbi sajandite. Neil on 

iseloomulikud käitumisjooned ning nad püüavad muuta inimesi 

samasuguseks. Need reptiloidide karakteristikud ja nende seos inimajuga on 

olulised, et põlistada illusioone, mida mina Matrixiks nimetan. Neile, 

kellele mõistetaval põhjusel on isegi reptiloidide rassi idee vastuvõtmatu, 

rääkimata juba kujumuutmisest, kordan kosmoloog Carl Sagani sõnu: 

“DNA [füüsilistel vormidel] on rohkem võimalikke kombinatsioone kui 

universumis aatomeid.” Selle rassi teket ei saa kuidagi võimatuks pidada, 

pigem üllataks, kui seda poleks juhtunud. Uurimused on kinnitanud, et 

dinosauruste ellujäämisel – mõned võisid Maa sisemuses tõepoolest säilida 

– oleksid nad nüüdseks arenenud reptiloidhumanoidideks. Ameerika 

Ühendriikide kosmoseagentuur NASA palus Põhja-Carolina ülikooli 

vanempaleontoloog Dale Russellilt arvamust, mismoodi võiks Maa-väline 

elu välja näha. Miljonite aastate jooksul aset leidnud geneetilisi muudatusi 

arvestades kujundas Russell dinosaurus troodoni nüüdse väljanägemise ning 

lõi niinimetatud dinosauroidi mudeli. See oli reptiloidist humanoid ning 

samasugune, nagu röövitud inimesed ja teisedki tunnistajad olevat näinud. 

Dinosaurustest on palju muudki teada. Pealegi avastasid teadlased nende 

olemasolu alles 1880. aastatel. Credo Mutwa ja ka teised väidavad, et 

reptiloidid pärinevat meie planeedilt ning olevat siit minema kihutatud, kuid 
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hiljem naasnud, et tagasi võtta see, mis pidi õigustatult neile kuuluma. 

Võib-olla on see nõnda, võib-olla mitte. Meil on selle kinnituseks ainult 

nende sõna, millel ei paista kuigi suurt väärtust olevat. Aga meie planeedil 

on kindlasti ulatuslik reptiloidide ajalugu. Kui ma seda raamatut kirjutasin, 

sai teatavaks, et ühe Saksamaa kivimurru kaljust leiti vähemalt kolmsada 

miljonit aastat tagasi kahel jalal kõndinud reptiili fossiil. Selle leiu tagajärjel 

hakkasid teadlased roomajate arengut teistmoodi nägema. Dinosaurused 

polnud esimesed kahel jalal jooksnud reptiilid, nagu seni oli arvatud. 

Mainitud äsja avastatud kahejalgne Eudibamus cursoris polnud hilisemate 

dinosauruste sugulane. Eudibamuse skelett osutab, et ta jooksis kiiresti, 

võimalik, et varvastele toetudes, kusjuures esijäsemed liikusid nagu 

kellapendel. Nõnda oli ta jooksva inimese moodi, väitsid USA, Kanada ja 

Saksamaa asjatundjad. Uurija Alan Walton on põhjalikult uurinud Maal 

elanud reptiilidega seostuvat. Ta ütles: 

Kõrvale jättes dinosauruste jälgede sees leitud inimjälgede 
kirjeldused ja isegi fotod, mis tunnistavad nende olendite 
üheaegset eksisteerimist, mainin sellegipoolest, et ma 
avastasin niinimetatud reptiloidide kohta huvitavaid bioloogilisi 
fakte. Bioloogid on ilmselt päri, et maod kujunesid sisalikest, 
nood omakorda “kõuesisalikest” ehk muistsete aegade 
dinosaurustest. Ja missugune oli kõige varajasem avastatud 
dinosaurus? Sellele aule pretendeerivad Eoraptor (kellest 
arenesid “Juura ajastu pargi” filmides kirjeldatud väga kavalad 
ja väledad Velociraptorid) ning nendesarnased kahejalgsed 
herrerasaurused, kes käisid inimesi moodi püsti, olid umbes 
inimesesuurused ning kelle esijäsemed sobisid hästi liha 
haaramiseks ja rebimiseks. Need mõlemad olid lihasööjad 
ning Eoraptoril ja herrerasaurusel oli erinevustest hoolimata 
küllalt sarnasusi, mis viitasid tõigale, et neil pidi olema 
sauruste sugupuul mõni haru madalamal ühine esivanem.

6
  

Teadlased nimetavad aju kõige vanemat osa R-kompleksiks ehk 

reptiiliajuks (joonis 46). See on meie geneetilise reptiiliajaloo kõige ilmsem 

jäänuk peale saba, millega mõned inimesed sünnivad. Nimetatud reptiiliaju 

ehk R-kompleks aitab mõista, mil viisil illuminaadid inimese mõtlemise ja 

tajuga manipuleerivad. Enamikul pole aimugi reptiilide pärandist 

inimkehast ning selle mõjust meie käitumisele. Teadlaste arvates on R-

kompleks närvisüsteemi tuum, mis pärineb mingilt imetajataoliselt 

roomajalt, kes triiase ajastul (205 kuni 240 miljonit aastat tagasi) kogu 

maailmas elutses. Usutakse, et tegemist oli dinosauruste ja imetajate 

vahelise evolutsioonilüliga. Ent võib olla teisigi seletusi. Kõikide imetajate 

ajus peitub see reptiilidelt pärit osa. Meenutagem roomaja aju iseloomulikke 
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jooni, nagu teadlased on neid kirjeldanud. Tsiteerin siinkohal Skip Largenti 

köitvat artiklit internetis: 

Reptiili ajust pärineb vähemalt viis inimese iseloomulikku 
käitumistunnust… Neid põhjalikult määratlemata ütlen lihtsalt, 
kuidas need inimese elus väljenduvad: sundseisund, 
igapäevarituaalid ja ebausutalitused, orjalik vanast 
kinnihoidmine, korduvad tseremoniaalsed talitused, 
pretsedentide järgimine juriidilistes, religioossetes, 
kultuurilistes ja muudes toimingutes… ning kõikvõimalikud 
pettused.

7
  

Lisagem teisigi R-kompleksi tunnuseid nagu territoriaalsus (see on 

minu koht, sina kasi minema), agressiivsus ning idee, et jõud tähendab 

õigust, võitja võtab kõik. Koondage öeldu ning ongi kogu illuminaatide 

suhtumine koos. Reptiiliajust pärinevad rassism, samuti agressiivne ja 

vägivaldne seks, mida illuminaatide vereliinid väga naudivad – küsige seda 

USA presidentidelt George Bushilt (isa) ja Gerald Fordilt, asepresident Dick 

Cheneylt ning paljudelt teistelt tuntud illuminaatidelt, kelle nimesid ma oma 

raamatus mainin. Kas ikka on juhus, et illuminaatide käitumises on näha 

reptiiliaju klassikalisi ilminguid ning märke, et nad põlvnevad reptiloidide 

vereliinidest? Kosmoloog Carl Sagan, kes teadis palju rohkem, kui ta ütles, 

kirjutas raamatu The Dragons Of Eden (Ballantine Books, New York, 

1977), milles valgustas reptiilide mõju inimkonnale. Ta ütles: “… Pole 

mingit mõtet eirata roomajate osist inimloomuses, eriti meie rituaalset ja 

hierarhilist käitumist. Hoopis vastupidi, see mudel aitab meil mõista, mida 

inimolendid üldse endast kujutavad.” Enamikul inimestel tasakaalustavad 

aju teised piirkonnad roomajate äärmuslikud tunnused, kuid neid võib 

sellegipoolest märgata nende juures, kes elavad otsekui mingi rituaali 

kohaselt, näiteks käivad iga nädal kindlal päeval samas selvehallis või 

söövad teatud päeval alati sama toitu. Domineerivate reptiilitunnustega, 

seega illuminaatide vereliinidest põlvnevad isikutel peaksid säärased 

roomajaajule iseloomulikud tunnused selgemini avalduma ning nõnda see 

täielikult rituaalidest painatud reptiloididel ongi. Samavõrd mõistavad 

reptiloidid R-kompleksi paremini kui keegi teine ja teavad, kuidas sellega 

manipuleeritakse. Seetõttu mõjutatakse inimese aju eelkõige just selle 

roomajatelt pärit ajuosa kaudu. 

Joonis 46: Roomaja aju ehk R-kompleks on inimaju iidne osa. Just 
selle kaudu 
 oleme pärinud külmaverelise käitumise, vertikaalse hierarhia iha 
ning rituaalide  
kinnismõtte. Kõike seda tasakaalustavad inimaju teised osad, kuid 
meie planeediga 
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manipuleerivatel reptiloididel on see teisiti. 

Inimese aju koosneb kahest osast ehk poolkerast, parem- ja 

vasakpoolsest, mida ühendab närvikiudude mass. Tänu vasakule poolkerale 

toimub ratsionaalne, loogiline ja intellektuaalne tegevus. See tegutseb 

tihedas seoses füüsiliste meeleelunditega, seega siis, kui me midagi 

puudutame, näeme, kuuleme, haistame või maitseme. Eks ju? Hea küll, see 

peab eksisteerima. See suhtleb lausutud sõnade ja kirjakeele kaudu. Tänu 

paremale poolkerale on meil kujutlusvõime, intuitsioon, instinktid, 

unistused, alateadvus. See on seotud kunsti-, muusika-, loomeinnustusega. 

Ja see suhtleb kujundite ja sümbolite, mitte sõnade vahendusel. Reptiloidid 

lävivad kujundite ja sümbolite kaudu – samuti teeb seda illuminaatide 

salaühingu võrgustik, nagu olen raamatus The Biggest Secret ja oma 

veebisaidis põhjalikult kirjeldanud. Kogu nende salakeel lähtub sümbolitest. 

Niisiis jõuame illuminaatide kõige tõhusama inimaju mõjutamisviisi – 

filmide ja televisiooni – juurde. Skip Largent ütles: 

Kõik filmid ja televisioonisaated on reptiloidiaju projektsioon. 
Kuidas nii? Filmid ja televisioon (ka videomängud ja muu 
seesugune) on vaieldamatult ulmad, mitte ainult sümboolse 
reaalsuse kujutamise tõttu, vaid seda tunnistab ka tõik, et filme 
jms vaatavate inimeste ajulained on samasugused nagu und 
nähes. Ja arvake nüüd ära, kust unenäod teie peas pärinevad. 
Reptiiliajust (ehkki nendega on seotud teisedki ajuosad)… 
Reptiiliaju “keel” on visuaalne kujutelm. Kogu reptiloidide 
suhtlemine toimub visuaalsete sümboolsete kujutiste kaudu, 
millest igaühel on spetsiifiline tähendus.

8
 

Ning just seda illuminaadid teevad. Kuidas see on inimeste 

allutamisega seotud? Filmi- ja televisioonitööstus kuulub illuminaatidele, 

kes seda ka juhivad. Kuid see pole kõik – nemad on selle ka loonud. 

Tavalises olukorras saab reptiloididele allutatud parem ajupoolkera 

kujutelmi silmade või kujutlusvõime kaudu, vasak poolkera aga dekodeerib 

need kujutelmad mõteteks, sõnadeks ja järeldusteks. Ent illuminaadid-

anunnakid on sekkunud sellesse protsessi eemärgiga valitseda inimmõistust. 

Nende eesmärk on lahutada aju kahe eri osa funktsioonid, et meiega saaks 

manipuleerida parema poolkera kaudu ning vasakust ainult teataks. Nad 

saadavad paremasse poolkerasse kujutlusi (unes, teadvuseta olekus), 

kasutades selleks sümbolismi, alateadlikke kujutelmi ja pilte, ühtaegu 

öeldes vasakule poolkerale, kuidas kõike seda tuleks tõlgendada. Seda 

tehakse “hariduse”, “teaduse” ja ajakirjanduse vahendusel. Teleuudised on 

lausa klassikaline näide. Parem poolkera näeb pilte, kuidas tuhanded 

põgenikud liiguvad üle Kosovo piiri, reporteri tausthääl aga selgitab 

vasakule poolkerale, kuidas nähtut tõlgendada, nimelt nõnda, et inimesed 
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pagevad serblaste hirmutegude eest. Säärane selgitus suurendas avalikkuse 

toetust NATO-le, kes serblasi pommitas. Hiljem loomulikult selgus, et 

põgenemisega püüti ennast hoopis NATO pommide eest päästa. Üks pilt, 

kuid sootuks erinev tõlgendus. Sama lugu on ajalehefotodega, mille pealkiri 

selgitab nähtut lugeja vasaku ajupoolkera jaoks. Sageli pole pealkirjas öeldu 

üldsegi pildi tegelik taust. Tegelikult ütlevad välisallikad vasakule 

poolkerale kogu aeg ette, mismoodi tuleks paremasse poolkerra suunatud 

pilte dekodeerida. Peame pakiliselt oma vasaku ajupoole endale allutama 

ning ise otsustama, mida paremasse poolkerra jõudnud kujutised 

tähendavad. See tähendab karjast lahkulöömist, isemõtlemist ning kõiges 

nähtus ja kuuldus kahtlemist. Öeldu käib ka käesolevast raamatust loetu 

kohta. Kui see teile midagi ei paku, siis jätke kõik sinnapaika. Sõnu 

“kujutlusvõime”, “ettekujutus”, “unenägu” ja teisigi seesuguseid 

kasutatakse reklaamimisel alailma. Teatakse, et kasutades päästiksõnu, mis 

teie aju paremat poolkera alateadlikult unistama ajendavad, tungitakse 

kujutelmadega teie mõistusse ning öeldakse seejärel vasakule poolkerale 

ette, kuidas nähtut tuleks teadlikult dekodeerida – “Ma tahan seda autot”, 

“Minu arvates tuleks politseile kuritegevuse ohjeldamiseks suuremat võimu 

anda”, “Vajan Viagrat, et olla jälle õige mees”, “Meie probleemide 

lahendamiseks tuleb moodustada ülemaailmne valitsus.” Televisioon ja 

filmid loovad teeseldud fantaasiamaailma, et avada alateadlik parem 

ajupoolkera ja lasta illuminaadid salamahti teadlikku mõistusse. Lapsed on 

suurim riskigrupp ning seepärast pommitatakse just neid 

fantaasiakujutelmadega kõige rohkem. Varajases lapsepõlves kontrollib 

vaimset seisundit peaaegu eranditult reptiilidelt pärit ajuosa ning laste 

“meelelahutuste” pakkujad nagu Disney kasutavad seda teadmist ära. 

Disney on illuminaatide kasutatav oluline mõjutamisvahend. Muusikat 

rakendatakse samal viisil. Muusikas endas pole midagi halba ning sedasama 

võib öelda fantaasiate ja unistuste kohta, seni kuni me ise neid dekodeerime. 

Aga ma räägin, et nagu mujal, nii sõltub siingi kõik manipuleerimisest. Ja 

kes kontrollib muusikatööstust? Seda teevad samad inimesed, kellele allub 

Hollywood ja kogu maailma meedia tervikuna – illuminaadid. Näiteks, 

maailma suurim muusikatööstuse ettevõte on Universal Music, mida 

valitsevad Kanada Bronfmanid, kellele allub ka Universal Studios. Alkoholi 

keeluseaduse ajal olid Bronfmanid gangsterid ning said hiljem meie 

planeedi ühe suurema alkoholifirma Seagrams omanikeks. Bronfmanid 

kontrollivad paljusid ajakirjandusorganisatsioone, sealhulgas ka sügavalt 

intellektuaalseid ja mõistust rikastavad programme nagu The Jerry Springer 

Show. Universal Music on satanistliku “šokirokkija” Marilyn Mansoni selja 

taga peituv jõud. Illuminaadid kontrollivad muusikatööstust ning seda 

kasutatakse laialdaselt inimeste alateadlikuks mõjutamiseks, võnkumiste 

sihipäraseks suunamiseks. Muusikakorporatsiooni EMI endine töötaja 

rääkis mulle, kuidas nende inspektorid hoolitsesid, et lepinguid sõlmiti 
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ainult “õigete” artistidega ning reklaamiti üksnes “sobivat” muusikat. 

Bronfmanid kuuluvad reptiloidide vereliini ning nad on Rothschildide 

lähedased. Just Bronfmanid püüavad oma Ida-Kanadas asuva peakorteri 

mitmesuguste variorganisatsioonide ja kuulekate käsilaste kaudu minu häält 

maailmas summutada. Illuminaadid püüavad vaidlusi või konflikte igast 

küljest oma mõju all hoida, niisiis on Universal Picturesi juhi Edgar 

Bronfman juuniori kaks kõige sõjakamat kriitikut Bushi ja Reagani kabineti 

endine minister Bill Bennett, kelle Cathy O’Brien kujumuutjast 

lasteahistajana paljastas, ning verejooja ja kujumuutja Al Gore’i vastu 

asepresidendiks kandideerinud Joseph Lieberman.. See paar väidab, et 

Universal Studio õhutab inimestes amoraalsust! Kas pole häbi? 

Illusioonide loomine 

Reptiilide aju kaudu manipuleerivad anunnakid-illuminaadid meie 

tegelikkusetajuga. Seda sagedusvahemikku ehk füüsilist maailma 

kontrollitakse ja sellega manipuleeritakse teisest sagedusvahemikust ehk 

tihedusest, mida mina olen nimetanud neljandaks dimensiooniks. Nagu 

filmis “Matrix” osutatud, saabuvad selle jõu agendid meie maailma, et meid 

petta ja mõjutada – samuti toimivad mingist muust dimensioonist pärit 

Mehed mustas. Nad teevad seda satanistlikest rituaalidest toetatud otseste 

ilmutuste läbi või neile kõige sobivamaid vereliine – illuminaatide omi – 

hõivates ja alistades. Mõned need agendid näivad imepäraseid vägitegusid 

korda saatvat. Kuid need pole üldsegi imepärased. Lihtsalt kasutatakse meie 

eest süstemaatiliselt varjatud füüsikateadmisi ja energiat. Nemad teavad, et 

siinne maailm pole tahke, ainult paistab nõnda olevat. Kõik alates 

hingeõhust ja vihmapiisast kuni mäe või kümnetonnise veokini on vibreeriv 

energia. Vaadelgem ükskõik mida, olgu see kui tahes tahke ja tihe, 

mikroskoobiga ning te näete, et see on lihtsalt vibreeriv energia. Mida 

aeglasem võnkumine, seda tahkem tundub see olevat, mida kiiremini see 

vibreerib, seda eeterlikum ja läbipaistvam on objekt, kuni selle kiirus ületab 

meie meelte tajumispiiri ja see “kaob”. Vaadelgem lihtsat kodaratega 

käruratast. Kui see pöörleb aeglaselt, siis on kodarad vägagi tahked. Aga 

kiiresti tiireldes näivad kodarad kokku sulavat ega ole enam üldse kindla 

kujuga. Tegelikult tekitavad need koguni tagurpidi pöörlemise illusiooni, 

ehkki käru liigub edasi. Optilised illusioonid on lihtsalt Suure illusiooni 

väljendid. Olen juba kümme aastat kirjutanud, et valguse kiirus 186 000 

miili sekundis ei ole suurim võimalik kiirus. See on ainult meie 

sagedusvahemiku äärmine piir, misjärel iga kiiremini liikuv objekt siseneb 

teise vahemikku, teise tihedusse ning meie ei taju seda enam. Just nõnda 

ilmuvad ja kaovad UFO-d ja maavälised olendid ning nimelt sel viisil 
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toimetavad deemonlikud olendid satanistlikke rituaale. Nad lülituvad ühelt 

sageduselt teisele. Nagu John A. Keel osutas, kirjeldatakse 

interdimensionaalse materialiseerumise puhul avalduvaid värvusemuutusi 

sageli UFO-ilmingutena, sest “objektid” skannivad 

elektomagnetvõnkumiste spektrit. “UFO ilmub sageli purpurpunase 

kämbuna ning laskub seejärel nähtava valguse skaalas, kuni muutub 

punaseks,” kirjutas ta. “Seejärel saavad neist mõnikord pealtnäha tahked 

materiaalsed objektid.” 

Meie eksisteerime Suure lõpmatuse kõikides dimensioonides ja 

tihedustes. Kõikide sisemuses peitub puhas armastus, mida mõned inimesed 

nimetavad meie jumalikuks sädemeks või leegiks. Sellel meie piiritu mina 

tasandil vibreerime me uskumatu kiirusega. Pole kindlat vormi. Oleme 

lihtsalt energia. Lihtsalt oleme. Kõik on. Oleme kõik üks. Oleme teadlikult 

kõik, mis on kunagi eksisteerinud, praegugi eksisteerib ning jääb ka 

tulevikus eksisteerima. Pole aega ega asukohta. Oleme kogu ajas, kõikides 

paikades, kõikide mõtetes ja tunnetes. Meie tungime vastastikku kõigesse 

olemasolevasse. Oleme piiritud ja lõputa. Ja nõnda on igaühega, sõltumata 

sellest, mida te antud hetkel selles Suures illusioonis teete. Kuid selleks, et 

kogeda kõiki tihedusi meie lõputul elamuste teel, peab see säde, see puhas 

armastus ümbritsema enda väliskestaga, mis resoneeriks selle 

sagedusvahemikuga, mida me soovime kogeda. Teisiti ei tarvitse see tolle 

“maailmaga” vastastikku toimida, sest jääks skaalal liiga kaugele. Kui minu 

teadvus ei ümbritseks ennast füüsilise kehaga, millel on sama 

sagedusvahemik nagu antud “maailmal”, siis ei saaks ma selle arvuti 

klahvidele vajutada. Minu teadvus lihtsalt libiseks neist läbi. Sel põhjusel on 

meie puhta armastuse sisemine säde võtnud endale määratu arvu 

“väliskehi”, millega vastastikku reageerida ja kogeda terve skaalavahemiku 

tihedusi. Seega oleme nagu isemoodi matrjoškad, igaüks eelmise sees, kõik 

eri kiirusega vibreerimas. Ning kõik peale selle armastusesädeme, mis läbib 

kogu eksistentsi, on erineva astme illusioonid. Tihe füüsiline keha, kõikide 

kestade välispind, on seega suurima illusiooni osa, sest sel pole ainult oma 

isiklikud illusioonid, vaid see hõlmab ka kõiki teisi. 

Tihedale füüsilisele kehale lähimad on eeterlik, astraalne, vaimne ja 

emotsionaalne “keha”. Need kõik vibreerivad meie füüsilistest meeltest 

suurema kiirusega, niisiis ei näe me neid, ehkki neisse sagedustesse 

küündivate selgeltnägijate pilk on selleks suuteline. Siiski tajume me neid 

heade ja halbade sisetunnetena. Eeterlik keha on füüsilise peegelkujutis, 

kuid mitte nii tihe, ning astraalse sagedusvahemiku (neljanda dimensiooni 

alumise osa) madalamad astmed näivad olevat just need maailmad, kus 

illuminaadid, reptiloidid ja muudki pahatahtlikud maavälised olendid 

enamasti tegutsevad. “Madalam astraalne tasand” on esoteerilise mõtte 

halba kavatsevate olendite traditsiooniline asupaik. Röövitud inimesed on 
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teatanud, et nende kehad paistsid säärase maavälise kogemuse ajal 

normaalsest erinevat, ning eespool on mainitud ka ühendriiklase Jim 

Waldeni tähelepanekut, et tema keha olevat sarnanenud tulnukatest 

röövijate omaga. Walden tundis, nagu oleks see tema teine, inimkujul 

eksisteeriv dimensioon. Ta uskus oma kogemuste varal, et tulnukad võivad 

liikuda ajas, muuta mateeriat, manipuleerida inimeste mõtete ja käitumisega 

ning luua “häirivaid illusioone, mis rahuldavad lihtsameelse inimmõistusi 

vajadusi”.
9
 Ta järeldas, et nad liiguvad dimensioonide vahel, olles pigem 

interdimensionaalsed kui maavälised olendid. Minu meelest on see õige. 

Deemonlikud olendid ja reptiloidide pahatahtlik osa on valdavas enamuses 

astraalsed figuurid, kes liiguvad tiheduste vahel, olles nõnda ühel hetkel 

inimene ning muutes järgmisel oma kuju kellekski muuks. Nad on 

samasugused kui filmis “Matrix” nähtud agendid. Ent samuti nagu nood 

agendid, on ka nemad ise illusioonide küüsis. Võib-olla on nad vähem 

illusioonid kui inimesed, sest nad teavad teistest dimensioonidest ja nii 

edasi, kuid hoiavad sellegipoolest oma astraalsest illusioonist kinni samuti 

nagu inimesed füüsilisest. “Matrixi” tegelaskuju Morpheus ütleb agentide 

kohta: 

“Ma olen näinud agenti betoonseinast läbi löövat, mehed on 
neisse terved pidemetäied [padruneid] tulistanud, tabades 
ainult õhku. Ent nende jõud ja kiirus tuginevad ikkagi 
seadustele. Seetõttu ei saa nad kunagi olla nii tugevad või 
kiired nagu sina.” 

Vaat mispärast illuminaadid ja nende teisest tihedusest pärit käskijad on 

püüdnud meie mõistust nii jõuliselt maha suruda. Nad teavad, et 

potentsiaalselt oleme meie palju võimsamad, kui ainult suudaksime ennast 

nende seatud mõttekontrollist vabastada. Seega püütakse sisuliselt hoida 

meid suuremate illusioonide kütkes, kui nad seda ise on. See on nagu abitu 

pimedaga manipuleerimine. Igas inimeses peitub avastamist ootav geenius. 

Mind üllatab ikka ja jälle erakordselt kõrge tase, mida inimesed paljudel 

erialadel ja andekust nõudvates valdkondades saavutavad. Kohtuge mõne 

oma ala tippu tõusnud mehe või naisega ning nende meisterlikus tekitab teis 

suisa aukartust. Ning seda kõike meie potentsiaaliga manipuleerimisest ja 

selle mahasurumisest hoolimata. Mõtelgem, mida võiksime saavutada, kui 

vabaneksime säärasest kontrollist. “Matrixi” haripunkt saabus siis, kui 

pühendatu Neo lakkas nägemast maailma “tahkete” inimeste ja hoonete 

kogumina ning kõik objektid ja olendid voogasid ta silme ees kiiresti 

liikuvate numbrite ja koodidena – vibratsioonisagedustena. Selguse ja eri 

dimensioonide seoste mõistmisele jõudnud, alistab ta inimorjuse seni 

võitmatud agendid väljaspool nende reegleid ja piiranguid tegutsedes. 

Sümboolselt on ta avardanud oma teadmist üle astraalpiiri ja jõudnud endast 

palju kõrgemale tasandile. Kõrgematele tasanditele, kui tema alistajad 
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pääsevad. Sinna tõusnud, muutub ta agentide suhtes sama võimukaks, nagu 

nood käitusid temaga siis, kui tema viibis alles füüsilises illusioonis, nood 

aga astraalses. Kuidas me pääseme sellest segadusest? Avame ennast 

sellele, kes me tegelikult oleme, ning sunnime lahkuma tolle, kellena me 

ennast süsteemi mõjul näeme. Kogu illuminaatide plaan on kavandatud 

selleks, et hoida meid selle füüsilise illusiooni lõksus, veendes sellega, nagu 

saaks nende astraalne illusioon meid valitseda ja meiega manipuleerida. Just 

sellepärast on nad kõige muu hulgas teinud sedagi. 

 Süstemaatiliselt hävitanud või varjanud võimalikult palju 

muistseid teadmisi, sest neisse on kätketud mõistmine, kes me 

oleme ja mis on elu tõeline olemus. 

 Röövinud kogu maailmas olulisi leiutisi ja avastatud muistseid 

salateadmisi ning tehisesemeid, püüdes nõnda varjata kõike, 

mis võiks tunnistada tõtt meie olemusest ja päritolust. Mis 

tahes olulise avastamisel hoitakse seda avalikkuse eest varjul 

ega selgitata selle tõelist tähtsust. 

 Loonud religioone eesmärgiga vallata inimeste mõistust, 

süvendada neis piiratuse ja alandlikkuse tunnet ning kujutada 

esoteerilisi teadmisi kurjuse kandjana. 

 Häälestanud “teadust” tunnistama ainult füüsilise olemasolu ja 

eitama teiste elusageduste eksisteerimist ning maha surunud 

meie paljudimensionaalse mina mõistmise. Seda tehakse 

pealiini vankumatute järgijate esiletõstmise ja vastaliste 

reputatsiooni hävitamisega. 

 Sundinud ajakirjandust ründama meie mõistusi reaalsusega, 

mida peaksime illuminaatide tahtel omaks võtma, ning 

ahistama, naeruvääristama, taunima ja hävitama igaüht, kes 

ähvardab paljastada pettust ja illusiooni, millest see sõltub. 

 Pommitanud meid jõuliste füüsilist laadi stiimulite ja 

materialistliku suhtumisega, milles edu üle otsustatakse sinu 

omandi, mitte aga selle järgi, kes sa ise oled. 

 Keskendanud maailma ja kõik suhted sellele, mis on füüsiline 

– raha, loteriivõit ja omand ning muutnud seksi pigem 

füüsiliseks kui hingeliseks kogemuseks. Ainuüksi himurusele 

tuginev seks vähendab meie sagedust, sest tegemist on 

lihtlabase füüsilise aktiga. Armastusele tuginev seks 

suurendab sagedust, sest see taasühendab meid puhta 

armastuse sädemega. 
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 Isoleerinud mees- ja naisenergia, luues nõnda duaalsuse ning 

takistades mees- ja naisenergia kokkusulamist kõikides meis, 

sest see võiks luua kolmanda, potentsiaalselt suure sagedusega 

jõu ja vabastada meid sellest vibratsioonivanglast, Matrixist. 

 Täitnud meie toidu, joogi, ravimid, vaktsiinid, vee, õhu ja 

elektromagnetkeskkonna kemikaalide ja sagedustega, mis 

peavad pärssima meie võime kogeda enda 

paljudimensioonilist mina ning blokeerima kanalid, mille 

kaudu meie kõrgemad tasandid suhtlevad füüsilisega. 

 Manipuleerinud meie DNA-ga nii otseselt kui ka muul viisil, 

et ähmastada seda kõrgdimensionaalset seost. Geneetilise 

kaardistamise, mida meile haiguste vältimise ettekäändel nii 

agaralt peale surutakse, idee varjus peitub tegelikult midagi 

palju kurjakuulutavamat. 

 Korraldanud ülimalt pahatahtlikke satanistlikke rituaale meie 

planeedi keerisepunktides eesmärgiga pärssida kõiki meid 

seesmiselt mõjutava globaalse energiavälja sagedust. Selle 

tagajärjel nõrgendab madala võnkesagedusega keskkonnas 

elamine meie endi energiavälja. 

 Õhutanud maailmas kõikidel tasanditel sõdu ja konflikte ning 

süvendanud finantssõltuvust ja maksujõuetust eesmärgiga 

hoida meid madala võnkesagedusega emotsionaalsetes 

seisundites, nagu seda on hirm, süütunne, vihkamine, 

vastumeelsus ja frustratsioon. 

Vibratsioonivangla 

Säärane manipuleerimine koos psüühilise illusiooniga tähendab, et meil 

on juurdepääs ainult murdosale oma potentsiaalsest teadvusest. Oleme sõna 

otseses mõttes vibratsioonivanglas, lahutatuna kõikide mainitud 

meetoditega paljudimensioonilisest ookeanist, mida me tegelikult oleme. 

Need astraalolendid tegutsevad säärase olukorra säilitamisel ja avardamisel, 

hoides jätkuvalt oma võimuses miljardeid selle illusiooni kütkeis olevaid 

inimesi ning neid ümbritsevat võrku ikka kindlamaks punudes. Ühtaegu 

võngub see illusiooni toimel genereeritud väiksema sagedusega 

emotsionaalne energia madalamas astraalses sagedusvahemikus. See 

tähendab, et on kujundatud tsükkel, milles astraalmanipuleerijad kasutavad 

oma energiat füüsiliste sündmuste esilekutsumiseks; need sündmused 
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põhjustavad emotsionaalseid reaktsioone, mis genereerivad emotsionaalset 

energiat; see omakorda valgub astraalsesse dimensiooni ning astraalolendid 

võtavad selle taaskasutusele, et jätkata ja süvendada kogu tsüklit. Filmis 

“Matrix” öeldakse, et me elame arvutiga genereeritud unistuste maailmas, 

mis on loodud inimeste kontrolli all hoidmiseks ja nende nagu patareidena 

kasutamiseks. Sümboolselt on see õige. Ainsad, kes selle tsükli murdmisega 

toime tulevad, oleme meie ise, vabastanud enda illusiooni võimu alt ning 

lõpetanud sellega reptiloididele ja teistele vajaliku emotsionaalse energia 

tootmise. Filmis “Matrix” ütleb Morpheus oma pühendatule Neole: 

… sa oled ori, Neo. Nagu kõik teised, oled sinagi sündinud 
köidikutes. Sündinud vanglasse, mida sul pole võimalik haista, 
maitsta ega puudutada – oma mõtte vanglasse. Õnnetuseks ei 
saa kellelegi selgitada, mis on Matrix – sa pead seda ise 
nägema…  Ma püüan sinu mõistust vabastada, Neo. Aga ma 
saan sulle ainult osutada ust. Sina ise pead selle kaudu edasi 
astuma. 

Või, nagu kosmoselendude teadlane dr Gordon Allen oma raamatus 

Enigma Fantastique pärast terve elu kestnud uurimusi tunnistas: 

Tänapäeva eesmärk on samasugune nagu muistsete aegade 
võluteadlastel, Egiptuse mõjukal preesterkonnal, keisritel, 
roomakatoliku kirikul, inkvisitsioonil. Taevane võim 
maapealsete valitsejate üle pidi inimesi nende maisel kujul 
meie planeedil alluvuses hoidma … Ida filosoofid ütlesid, et riik 
on teatud salakontrolli all. Maal sõda alustanud riigid 
peegeldavad taevas toimuvaid sõdu.

10
  

Minu meelest pajatavad müüdid ja legendid õigesti, et teadvus hakkas 

takerduma sellesse tihedasse füüsilisse sagedusvahemikku ega pääsenud 

oma sageduse kahanemisel enam sealt. Me räägime miljonitest, võib-olla 

koguni miljarditest aastatest, kui see tolles kauges minevikus algas. Inimese 

langus oli vist võnkesageduse kahanemine. Kindlasti ei välista ma 

hetkekski, et vähemalt Lemuuria/Atlantise algetappidel oli see neljanda, 

mitte kolmanda dimensiooni fenomen ning et see eksisteerib ehk praegugi 

neljanda dimensiooni reaalsuses. Neljanda dimensiooni sagedus on meie 

omale väga lähedal ning võis juhtuda sündmusi, mille tagajärjel need iidsed 

ühiskonnad või nende mõned aspektid muutusid üha tihedamaks, kuni 

langesid vibratsiooniliselt kolmanda dimensiooni reaalsusse. Kord sinna 

jõudnud, muutusid sealsete sagedaste võnkumiste kiusatused ja piirangud 

koos kõikide kättesaadavate füüsiliste tunnetustega seda kogenud 

teadvusele harjumuseks. Itaalia füüsik Giuliana Conforto kirjutas raamatus 

LUH, Man’s Cosmic Game: 
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Inimkeha koosneb füüsilisest mateeriast, tahkes olekus 
substantsist, see tähendab kosmilisest Mõttest, 
Informatsioonist. Paljud paralleeluniversumid on seega 
mõtlemise ehk tarkvara erinevad olekud: kas jäigad, duaalsed 
ja tahkisele tüüpilised või voolavamad ning nõnda kosmilisele 
ainulisusele häälestatud. Kuumemast paralleeluniversumist 
“langenud” inimkeha koges faasiüleminekut, mis tarretas 
substantsi ja jäigastas mõtlemisviisi. Kui nõnda, siis saab 
mõistetavaks, miks inimkeha võis taas “tõusta”, nagu ka paljud 
hermeetilised pärimused vihjavad.

11
 

On neid, kes usuvad, et meie füüsilise keha surres läheb teadvus 

mingisse imepärasesse taevariiki tagasi. Mina seda siiski 

endastmõistetavaks ei pea. Surm ei ravi võhiklikkust ja kui me sellest 

maailmast pärast füüsilise keha surma lahkume, liigume sinna, kuhu on 

koondunud meie teadvus. Meie vibratsiooniseisund määrab, kuhu võiksime 

minna. Teiste sõnadega, meie teeme seda. Kui me oleme puhta armastuse 

kehastus, siis koorime oma väliskihid maha, võtame matrjoškakestad 

ümbert ning meie teadvusest saab see puhta armastuse säde, mis läbib kogu 

eksistentsi. Kui me oleme ikka veel tugevasti illusiooni võimuses, nagu seda 

enamiku inimeste kohta võib öelda, siis usutavasti ei pääse me astraalilmast 

kõrgemale, sest meie võnkeseisund hoiab meid seal kinni. Kui satanistid 

sõlmivad deemonlike olenditega lepinguid ning neile verega alla kirjutavad, 

siis on tegemist vibratsioonilepinguga. Vastutasuks deemonlike 

manipulatsioonide eest, mis annavad neile siin maailmas võimu ja kõik, 

mida tahetakse, nõustub satanist ennast pärast siinsest füüsilisest reaalsusest 

lahkumist ennast deemonitele loovutama. Kehast lahkunud satanistid 

liiguvad väikese võnkevahemiku võrra alamasse astraalsesse maailma ehk 

neljandasse dimensiooni, muud ei midagi. Mida rohkem sääraseid 

pahatahtlikke hingi (energiat) jaksavad need deemonlikud olendid oma 

sagedusvahemikku pakkida, seda vägevam on vibratsioonivangla, mis 

kolmandat dimensiooni piirab või aeg-ajalt sellesse tungib ja laseb 

endassegi tungida. Need, kes pole satanistid, kuid sellegipoolest kindlalt 

illusiooni võimuses, lahkuvad füüsilisest maailmast, tõusevad astraalse 

sagedusvahemiku kõrgematele tasanditele ning kogevad mingit muud 

illusiooni. Mina isiklikult olen veendunud, et suurem osa inimesi Maal on 

astraalillusiooni ning füüsilise illusiooni lakkamatult korduva 

reinkarnatsiooni tsüklisse aheldatud. Lõpuks võib inimene olla oma säärase 

võnkumise tõttu kõrgematest dimensioonidest nii eraldatud, et nad 

opereerivad sõna otseses mõttes täiesti eraldi fragmendi või “kadunud 

hingena”. Just säärast olukorda on alamad neljanda dimensiooni olendid 

püüdnud nii agaralt kujundada. Teadvus taaskehastub kõrgematest ilmadest, 

püüdes paljastada pettust ja seda toetavat illusiooni, kuid paljud neist 
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inimestest takerduvad samasse illusiooni ja unustavad, milleks nad on 

tulnud. See on karm kool, sest võnkumised on aeglased ja energia seetõttu 

tihe. Aga kui me jaksame füüsilist keha hõivates oma teadvust ja reaalsust 

kuskil kõrgemal fokuseerida, siis toetume selles tiheduses antud kõrgema 

dimensiooni teadvusele (energiale) ning suurendame ühtaegu illusioonist 

arusaamist ja Maa võnkevälja sagedust. Kui oleme jõudnud sellele 

kõrgemale seisundile, siis asume selles maailmas, kuid pole see ise. 

Mida see kõik tähendab? Meie paikneme madala sagedusega 

võnkumiste vanglas – Matrixis – ning elame igapäevaillusioonis. Just 

illusioon hoiab kogu näitemängu koos ning illuminaadid on koondanud 

ajakirjanduse, teaduse, hariduse, religiooni, meditsiini, rahanduse ja äri, 

kogu selle groteskse süsteemi, et rünnata meie teadvust ja alateadvust 

programmeeritud sõnumitega, mis peavad illusiooni ikka sügavamalt ja 

sügavamalt meie reaalsustajusse söövitama. Kui laseme sellel enda üle 

võimust võtta (vähe on neid, kes jaksavad vastu hakata), siis ei pääse me 

kunagi välja ega saa vabaks. Illuminaatide tegevuskava põhialuse põhijoon 

on inimkonna enesekujutlusega manipuleerimine. Selleta muutuks nende 

tegevuskava ülejäänud osa võimatuks. Pakun viimases kahes peatükis 

mõningaid soovitusi, kuidas võiksime säärasest põrgust pääseda, kuid meie 

valik on väga selge: kas eksisteerida Suures illusioonis või elada Suures 

lõpmatuses. 

Teisiti öeldes: kas me soovime vanglat või paradiisi? Kui paradiisi, siis 

peame pisut vaeva nägema. 
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“Matrix on süsteem, Neo, ning see süsteem on meie vaenlane. Keda sa 

ringivaadates näed? Ärimehi, õpetajaid, advokaate, puuseppi, igasuguseid 

inimesi, keda me püüame päästa. Aga seni kuni see pole teoks saanud, 

kuuluvad need inimesed sellesse süsteemi, olles seega meie vaenlased. Sa 

pead mõistma, et suurem osa neid pole kontaktist väljatõmbamiseks valmis. 

Ning paljud on…nii lootusetult süsteemist sõltuvad, et nad hakkavad selle 

kaitseks võitlema. 

”Morpheus filmis “Matrix” 

 

See on mahukas viide ja ühtaegu suurepärane kokkuvõte dilemmast, 

millega me silmitsi seisame. Mina ei pea Matrixiga ühendatud inimesi oma 

isiklikeks vaenlasteks, sest nähes seda “meie” ja “nende” vahelise sõjana 

veendume, kui tugevasti ühendatud meiegi oleme. “Meie nende vastu” – see 

on Matrixi mõtlemine, Matrixi nägemus. Seda ei tohi vaadelda mingi 

võitlusena, sest te muutute ka ise selleks, kellega võitlete. 

Aga Matrixi-meelsed inimesed on igatahes vabaduse vaenlased. Nii 

iseenda kui ka Suures illusiooni eksisteerivate inimeste vabaduse vaenlased. 

Nemad on Matrixi väravavalvurid, kes iga päev suruvad maha mõtteid, 

soove, inimesi ja informatsiooni, mis võiks meid – ja neidki vabastada. 

Loomulikult püüavad majanduses, äris, ajakirjanduses, poliitikas, 

õigusemõistmises ja sõjaväes olulistele kohtadele paigutatud illuminaatide 

valvsad agendid seda vaimset ja emotsionaalset  lambatarandikku lõas 

hoida. Aga üksi ei tule nad sellega toime. Nad peavad manipuleerima 

inimkonnaga, et see ise ennast maha suruks. Inimkond on justkui 

turvavalvur. Sageli pole tal aimu, mida ta valvab või miks ta seda teeb. Ta 

on robot, kes täidab täpipealt seda, mis on ette kirjutatud, ega aruta 

hetkekski võimalust, et saaks ka oma peaga mõtelda ning olukorra häid ning 
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halbu külgi hinnata. Kõik on ainult must või valge, ei mingeid vahepealseid 

toone. Reegel on reegel, semu. Iga “sisselülitatud” isik on vabaduse 

vaenlane või potentsiaalne vaenlane, kuid mõned on sellest innukamalt 

kõrgis vaimustuses, teisiti öeldes, sügavamalt illusioon kütkes kui teised. 

Kui soovime seda vibratsiooni vangikongi lahti murda, siis peame kõik 

otsekohe enda kui mõttepolitsei agentide rollist lahti ütlema. Selleks, et ise 

vabaneda, peame vabastama kõik teised. Lambad pole me enam siis, kui 

oleme lambakoera ametist lahti öelnud. Kui lihtne, aga ometi kui raske on 

inimestel nende praeguses hüpnoosiseisundis ennast inimesena tunda. Ent 

lambakoera tööst vabaneme alles siis, kui mõistame oma tegelikku 

lambakoera rolli, aga me tahame kangesti teiste inimeste elu ja mõtteid 

kontrollida. Küsige ükspuha kellelt, kas nad usuvad vabadusse, ning kõik 

peale tühise osa vastab jaatavalt. Tundub, et inimestel pole selle vastu 

midagi. Tänavatel tahetakse seda kindlasti. Niisiis usume kõik refleksi tõttu 

vabadusse, aga kas me elame oma igapäevastes tegudes selle mõtte järgi? 

Ilmselt naljatate. Kui me kõik nõnda käituksime, siis poleks üldse tarvis 

seda raamatut avaldada, minu teisi tekste samuti mitte. Oleksime ammugi 

vabad ja multidimensionaalse paradiisiga jälle ühenduses. 

Kes on Matrixi väravavalvurid? Kes on vangivahid ja 

Suure illusiooni piirivalvurid? Meie ise. 

Väravat valvavad vanemad, elukaaslased ja 

preestrid 

Tahame, et meie lapsed elaksid vabas maailmas, eks ju? Miks siis te ei 

luba elada neil vabas majas? Vanema sugupõlve võim, mis määrab laste elu, 

on üks olulisemaid mõjutamisvahendeid, mida väravavalvurid rakendavad. 

Kui lapsevanem on kristlane, moslem, ühe või teise partei pooldaja, rassist, 

seksist, töölisklassi, keskklassi või ülemklassi liige, ükspuha kes, siis tahab 

ta sedasama ka oma järglases näha. Laps peab olema oma vanema 

peegeldus ning talle võidakse avaldada väga tugevat survet. Ainuüksi idee, 

et tõsiusklik kristlane, moslem, juut või hindu austaks lapse sünnist alates 

tema õigust ise, vanemate ususurveta, valikuid teha, oleks nende inimeste 

arvates täiesti jälk. Tegelikult pole enamikul ollagi vajalikku vaimset ja 

emotsionaalset taset, mis aitaks neil mõista ning austada oma lapse 

ainulaadsust ning mõtte- ja väljendusvabadust. Nagu raamatu algul öeldud, 

vaidlesin ma Oxfordi ühenduses Suurbritannia endise pearabiga, kes ei 

mõistnud informatsiooni ja ajupesu vahet. “Kuidas saaksin oma lastele 

parimat pakkuda, kui ma ei õpeta neid uskuma, mis on õige?” Umbes nõnda 
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ta minult küsis. Ei, rabi, te õpetate õigeks pidama seda, mida teie usute. See 

ei ole neile oma vaadetest rääkimine, vaid oma uskumuste ainuõigeks 

tunnistamine, kusjuures manatakse ja mustatakse kõiki teisi 

reaalsuseversioone. See on mõttekontroll. Preestrid, rabid, piiskopid, 

paavstid ja kogu too ülejäänud pikkade talaaridega seltskond on 

professionaalsed väravavahid, kes töötavad Matrixi kontrollijate teenistuses. 

Ometi on enamik neist Matrixist endast võlutud, ehkki ei tea seda. Suurema 

osaga lapsevanematest on samuti. 

See pole veel kõik. Vanemad, keda on kujundatud oma vanemate 

tahtel, kes kasvasid oma vanemate surve all ja nii edasi, otsustavad sageli, 

mis on nende lastele parim isegi pärast seda, kui nood on pesast välja 

lennanud. Kohtusin kord kuuekümneaastase mehega, keda pures ikka veel 

süütunne, et ta polnud saavutanud seda, mida isa oli temalt oodanud. Saada 

see isa, tead küll kuhu, ütleksin mina. Kui ta on säärane vanemlik diktaator 

ja emotsioonidega manipuleerija, siis vääribki ta ränka pettumust. See teeb 

talle ainult head. Aga kui paljud meist ei tee seda, mida me oma elus 

tõepoolest sooviksime, kartes vanemate vastuseisu või soovimata neile 

pettumust valmistada? Unustage see. Nad kas austavad meie õigust olla see, 

kes me oleme, ja seda ka väljendada, või mingu oma teed. Nende valik. On 

äärmiselt oluline ennast vabaks rebida hirmu ja süütunde võrgust, pääseda 

nii paljude laste ja vanemate suhetes domineerivast heakskiitmise 

vajadusest, mis kestab veel kaua pärast seda, kui laps on saanud 

täiskasvanuks. Tõtt öelda polegi nad meie vanemad, see on ainult Matrixi 

reaalsuses nõnda. Nemad on viljastanud meie füüsilise kuju ning nendega 

veedame me oma kujunemisaastad. Nad on selles füüsilises maailmas meile 

geneetiliselt lähedased, kuid see ei tarvitse sugugi nõnda olla, kui jutt läheb 

vibratsiooniseostele. Paljud on sedagi, ehkki see pole tingimata vajalik. 

Sund hoiduda kõigest, mis võiks meie vanemaid või ümbritsevaid inimesi 

häirida, on Matrixi mentaliteet, meid ohjeldava vangla võti. 

Sama võib öelda meie naiste või meeste, elukaaslaste ja laste kohta. 

Vaadelge iseenda olukorda. Kui paljud inimesed teie ümber, inimesed, keda 

te armastate ja kellest hoolite, hoiavad teid tagasi sellest, mida sooviksite 

oma eluga ette võtta, sest teid häirib, mida nad sellest arvavad? See on 

vaimne ja emotsionaalne Alcatraz. See võib muuta suhted vanglakaristuseks 

ning abielu ja perekonna vangikongiks. Ärge saage nüüd minust valesti aru. 

Ma ei räägi vägivallatsemisest, mis teile ehk meeldib, või teiste elu 

rikkumisest selsamal põhjusel. Ei, ei. Tahan öelda: väljendage seda, kes te 

olete, öelge, mida mõtlete, elage oma ainulaadset elu ning ärge suruge 

ennast maha, kui teistele teie ümber ei meeldi teie tõeline mina või nad ei 

saa sellest aru. Loobuge elamast nõnda, nagu peaksite nende arvates elama; 

teil ei tarvitse järgida seda, mida nemad õigeks peavad, ning saage selleks, 

kes te tõeliselt olete. Kui nad ei lepi sellega, siis on see nende probleem 
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ning nad peavad leidma kellegi, kes neile paremini sobib. Ja kui nad sellega 

toime ei tule ning nõuavad, et te oma tõelise mina nende meeleheaks maha 

suruksite, siis on nad tasuta ja aimamatult Matrixi heaks töötavad 

väravavalvurid. 

Kuid igal asjal on kaks otsa. Igaüks või peaaegu igaüks muretseb 

iseenda vabaduse pärast, aga kuidas jääb teiste vabadusega? Kui palju kordi 

päevas te oma tahtmist, oma reaalsust enda ümber olevatele inimestele 

peale surute? Olen kõnelnud mõnel rahandusalasel konverentsil, mis pidid 

“vabadust” edendama. Tarvitses ainult poodiumile astuda ja sõna “vabadus” 

suhu võtta, kui juba kõlas tormiline aplaus. Ent suurem osa plaksutajatest 

ning organisatsioonidest, mis neid konverentse korraldasid, ei soovinud 

üldse vabadust. See oli viimane, mida nad tahtsid. Nad ei tule vabadusega 

toime. Enamasti ei teatudki, mis see on, ning neid, kes sellest pisut aru said, 

heidutas selle tähendus. Organiseerijad kartsid, et ma mainin t-tähega 

algavat sõna, tulnukaid. Mõni ropp väljend poleks neid sugugi nii kangesti 

heidutanud. Nad ei hoolinud üldse, kas maavälistest olenditest räägitav on 

tõene või mitte. Neil oli ükspuha, kas ma üldse õigust räägin või on kõik 

väär. Seni kuni ma ei häirinud kuulajaskonda, keda need organisatsioonid 

rikastumiseks ära kasutasid ja kellega halastamatult manipuleerisid, oli kõik 

korras. Seni kuni kuuldu inimestele meeldis, ei hoolinud keegi vähimatki, 

kas see oli tõsi või mitte. Kui ma aga oma raamatutes Jeesuse olemasolus 

kahtlesin, siis hakkasid noodsamad kuulajad, kes olid mulle vandenõu 

paljastamise eest püsti seistes aplodeerinud, nõudma, et mind esinejate 

nimekirjast kustutataks. Minu kuritegu? Nende omast erinevate vaadete 

väljendamine. Olen kindel, et paljud neist osalevad ikka veel 

konverentsidel, lasevad endaga ikka veel manipuleerida ning aplodeerivad 

püsti seistes vabadusele, mida nad tegelikult soovivad – vabadusele kuulda, 

kuidas keegi toetab nende enda uskumusi, ja vabadusele taunida kõiki, kes 

teisiti mõtlevad. Tegelikult just see ongi “vabadus”, mida enamik inimesi 

ihaldab. Ma viibisin ka Arizonas ühe finantsrühmitise seltskonnas ja kuulsin 

neid rääkivat süsteemi vabadusest, väljendusvabadusest ja kõigest muust 

tavalisest jamast, mis nende arvates inimesi punutavasse võrku meelitab. 

Nad kinnitasid, et see organisatsioon olevat asutatud vabaduse 

edendamiseks, ehkki tegelikult püüti selle kaudu võimalikult palju raha 

kokku ajada. Tore on, võib ka nõnda, kui olete säärase eesmärgi seadnud, 

kuid jääge siis ausaks ning ärge ajage mulle kärbseid pähe nutuse ja 

hoolikalt kätteharjutatud jamaga, mida te kõik justkui inimeste 

vabastamiseks ette võtate. Pigem vabastate nende pangakontod. Naljakas 

küll, kuid tegelikult osutus see üheks kõige diktaatorlikumaks, 

pahatahtlikumaks, hoolimatumaks ja manipuleerivamaks organisatsiooniks, 

mida on kunagi nähtud, ja see levitas lausa uskumatul hulgal lollusi. Nii 

need “finantsoperatsioonide” korraldajad kui ka suurem osa nende 
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auditooriumist on ennast vabaduse kaitsjaks maskeerinud väravavalvurid, 

mis tähendab, et neid endid tuleb kõige sügavamalt petetute kilda lugeda. 

Suurim kingitus, mille saame oma lastele teha, on iseseisva mõtlemise 

vabadus, isegi siis kui me oma suureks meelepahaks ei nõustu sellega, mida 

nemad usuvad; me peame julgustama neid küsima, lugema ja ise 

järeldustele jõudma; peame austama nende õigust olla erinev ning 

vabanema soovist neile oma uskumusi peale suruda, justkui teaksime meie 

kõike kõige paremini. Muidugi peame märku andma, kui nende käitumine 

on ebaaus või osutub teistele vastumeelseks, kuid praegu pole sellest jutt. 

Tahan, et neid julgustataks oma mõistust vabastama ning avama ennast  

kõikidele võimalustele. Liigagi palju vanemaid muretseb rohkem 

sellepärast, mida naabrid, sõbrad ja õpetajad nende lastest arvavad, ega 

hooli, mida lapsed ise endast ja maailmast mõtlevad. Peame kujundama 

lastes julgust, et nad mõtleksid vabalt sellele, mida ametlikult ei tohi 

mõtelda, ning kahelda kõiges, mida ametlikult vaieldamatuks peetakse. Kui 

me ei oska oma lapsi vabastada, siis kukume juba ülemaailmse vabaduse tee 

esimesel sammul istuli. 

Oma isiklikes suhetes peame vastastikku vabanema ettenähtud kavandi 

raamest. Plaanid ja lootused ahistavad meid, aga kes koostab joonised? 

Süsteem, Matrix, teeb seda. Kui me juba arvame ja endale mõttes ette 

kujutame, mis on “armastus”, suhe või mis tahes muu, siis oleme juba antud 

mõttekujundi vangis. See muutub tulipunktiks, millest lähtudes kõige üle 

otsustatakse. Kui suhe väljendub teisiti, siis oleme pettunud; meie isiklikuks 

kasvuks ja arenguks oleks see ehk täiuslik võimalus, kuid joonisel nõnda 

pole, järelikult ei saa kogetu olla õige. “Sina ei suudle mind samamoodi ega 

hoia mul käest kinni nagu too paarike seal üle tänava.” Noh, arvatavasti 

sellepärast, et mina pole too paarike üle tänava, vaid hoopis mina ise. 

Otsekui saatuse iroonia tõttu on varem valmis joonistatud plaani kohaselt 

kujunenud suhted tavaliselt kõige hapramad ja pealiskaudsemad, sest sageli 

tuginevad need pigem kujutlusele ja suhtumisele kui millelegi olulisele. 

Suhted on kõik. Planeetide ja tähtede, vee ja õhu, kuuma ja külma, mõtte ja 

energia suhted loovad lakkamatult meid ümbritsevat maailma ja muudavad 

seda. Just tänu neile on sõna otseses mõttes võimalik loomine, ning 

inimsuhted väljendavad seda. See on peamine õppimis- ja arenemisviis, aga 

kui kehtestatakse reeglid, mismoodi suhted peaksid välja nägema ning mis 

suunas arenema, siis püstitame sellega otsekohe tõkked kõikidele teistele 

võimalikele kogemustele ning seega ka paremale mõistmisele. Eluvool 

kannab meid selle poole, mida peame kogema ning koos kellega, ning see 

vool lähtub meist endist. Kui oleme juba ette ära otsustanud, missugune 

peab olema meie tee, missugune aga mitte, siis trotsime seda voolu, millel 

võib olla meiega sootuks teistsuguseid plaane. See põhjustab sisepürgimuse 

võitluse välisega, ettekirjutatud ja teadlike nõuetega, ning säärastes 
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konfliktides on alati üksainus võitja. Mulle meeldib, kui mind kallistatakse 

ja hoitakse, ning ma tahan üksmeelselt tegutseda, kuid suhted võivad 

pakkuda midagi palju enamat, kui klassikalised joonised ette näevad, ning 

sageli pole nende järgi kogetu meile kuigi meeldiv. Kui aga kahe inimese 

vahel valitseb tõeline armastus, siis jäävad suhted püsima ja arenevad 

läbielatu tõttu määratult, sest miski häiriv ei rebesta seda seost. Tõeline 

armastus pole teadlik, see jääb väljapoole teadvuseköidikute piire. Ja seda ei 

saa sõnadega väljendada. Minu meelest oleme kaotanud arusaama, mis on 

tõeline armastus. Selle asemel loome sageli armastuse illusiooni ning ajame 

selle kolmanda dimensiooni tavalise joonisega segi. New Age’i mõttelaadi 

järgi olevat inimeste kaisutamine justkui osa isiksusest, joonis, kindel 

vaimne ja emotsionaalne toiming, mis osutab, et olete “armastav persoon”. 

Ent ma olen näinud paljusid New Age’i kaisutajaid seda kombe tõttu 

tegemas ning kuulnud neid pärast ütlemas, et see on neile läbi ja lõhki 

vastumeelne toiming. Olen näinud paljusid “musi, musi, inglike” suhteid, 

mis pealtnäha viitavad täiuslikule sobimisele. “Oh, mäherdune imepärane 

paar, nad armastavad teineteist nii kangesti, eks ju?” Ent juba esimese 

arusaamatuse korral see suhe laguneb, olles rajatud liivale. Niipea, kui 

joonisesse sigineb mingi viga, ei oska nad enam midagi ette võtta, ning 

nendega pärast lahkuminekut rääkides mõistate samuti, et kudrutamise 

varjus puudus see sügav sisemine seos, mida miski ei saa hävitada. Olen 

kuulnud, et kaks lähedast inimest peaksid hüvasti jättes alati ütlema: “Ma 

armastan sind.” Kas tõesti. Öelge kas või praegu: “Ma armastan sind.” 

Näete, kui kerge see on? Teil ei tarvitse seda tõsiselt mõelda, teil pole tarvis 

seda tunnetada, lihtsalt öelge nõnda. Kui palju inimesi kordab neid sõnu iga 

päev lihtsalt selleks, et midagi soovitut kätte saada? Ja kui paljud ei järgi 

seda joonist, kuid armastavad teist inimest väga ning väljendavad seda 

tunnet muul viisil? Lugesin kord ütlust: “Ehkki ma ei armasta sind sel viisil, 

nagu sina seda tahad, ei tähenda see veel, et ma ei armastaks sind kõigega, 

mis mul on.” Vajadus lakkamatult kuulda sõnu “Ma armastan sind” või 

kogeda ikka ja jälle varjamatuid kiindumusilminguid tunnistab pigem 

inimese enda ebakindlust kui teise armuavaldust. Kui peate valima, kas 

eelistate siis ettekirjutatud suhteid, mis raskuste ilmnedes otsekohe kokku 

varisevad, või midagi kindlat, teades, et kaaslane jääb kõigest hoolimata teie 

kõrvale, ehkki ta ei korda iga viie minuti järel: “Ma armastan sind”? 

Mõnikord on teil ehk tegemist mõlemaga ja siis on tore, kui te just seda 

soovite, kuid on olemas määratult palju muidki armastuse väljendusi, mis ei 

sätesta reegleid ja eeskirju. 

Olin Lindaga 29 aastat abielus ning ehkki me enam pole mees ja naine, 

tunneme mingil süvatasandil ikka veel suurt lähedust ega jaga totrat ideed, 

et ametlikult “koos olemiseks” tuleks mingile tähtsale dokumendile alla 

kirjutada. Meiega jääb see alati nõnda, sest alates 1991. aastast üle elatud 
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ühised ja sügavalt valusad kogemused on kõik ettekirjutused ja lootused 

kildudeks purustanud. Linda teab, et olen vajadusel alati tema juures, 

ükspuha kus või milleks, ja vastupidi. Kui tegemist oleks ettekirjutuste 

kohase suhtega, siis oleks see kümme aastat tagasi otsekohe lõppenud. Aga 

see polnud nõnda ega ole praegugi ning just seetõttu on see kõigele vastu 

pidanud ja süvenenud, ehkki vist teistsugusel kujul. Talutud, jagatud ja üle 

elatud kogemused on muutnud meid tugevamateks, targemateks ja 

arukamateks ning mis kõige tähtsam, isikupärasemateks inimesteks, kes 

suhtuvad suurema sisejõu, kindlameelsuse ja lugupidamisega sellesse, kes 

me oleme. See on olnud kogu meie kogetu evolutsiooniline põhjus, et 

muutuksime emotsionaalselt tugevamaks ja vabastaksime oma ainulaadse 

mina, vajamata enda kõrvale kedagi, kes täidaks emotsionaalsete karkude 

rolli. Otsisin pikka aega Lindalt emotsionaalset tuge. Praegu ma ei tee seda. 

Tema toetus minule. Praegu ta seda ei tee. Meile kõigile esitatakse 

väljakutse, et saaksime terviklikuks inimeseks, ja meid köidavad suhted, 

mis aitavad sel teostuda. Säärased suhted lähtuvad harva ettemääratud 

joonistest. Naljakas, kuidas ma kuulutame säravaid tõdesid, mõistmata neid 

oma igapäevastes sõnades ja lausetes. Nagu siis, kui ütleme, et meie 

kaaslased on “meie teine pool”. Just seda nad enamikule inimestest ongi, 

vähemalt sedavõrd “teine pool”, kui seda osatakse leida. Enamikes suhetes 

väljendab partner energiat, mida me pole endast leidnud. Vaat mispärast 

vastandid võivad nii jõuliselt tõmbuda. Naine tasakaalustab meest, kes 

omakorda hoiab teda tasakaalus, nagu nad seda suudavad. Me mõistame 

enda järgi, et vajame kaaslast, kes aitaks tasakaalu hoida ja moodustada 

meiega terviku –, oma teist poolt. 

Olen juba kirjutanud, kuidas kaks vastandit, mees ja naine, 

moodustavad kokku sulades lausa fantastilise loomepotentsiaaliga 

kolmanda jõu, mis võib meid tänu võnkumistele Matrixist vabastada. Sel 

põhjusel on illuminaadid tuhandeid aastaid lausa raevukalt vaeva näinud, et 

mehi ja naisi eraldi hoida ning duaalsust säilitada. Enamik suhteid ei loo 

vajalikku vibratsioonilist tervikut ega ühtesulamist, mis aitaks sütitada selle 

kolmanda jõu kogu oma hunnituses. Niisiis ei valmista suhted, nagu me 

neid täna tunneme, kontrollijatele muret. Tegelikult on nüüdsed meeste ja 

naiste suhted Matrixi tõhus tööriist. Isegi siis, kui kaks poolt on üheks 

saanud, pole see meie Vabadusetee lõppsiht – hoopis üheks saamine on 

seda. Mõned usuvad, et ideaalses “vaimses partnerluses” kujunevad kaks 

vastandit üheks ning mees ja naine loovad kolmanda jõu siis, kui kaks 

ühtesobivat inimest kokku saavad. Ma astusin veidi aega mööda seda rada, 

kuid loobusin. See on kõigest pool kogu loost. Kaks ühinenud poolt 

tähendavad sellegipoolest kaht individuaalsust, kes muretsevad samamoodi 

nagu tervik. Me oleme kõik. Mehe kehas elamine ei tähenda veel seda, et 

meis peituks vähem naisenergiat kui naisena elades. Aga meie ettemääratud 
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rollid Matrixis nõuavad mehekeha teadlikkuse rõhutamist ning 

naiseteadvuse allasurumist – “ole macho-mees, suured poisid ei nuta” – 

ning naisekeha teadvus ei tohi meheaspektist hoolida – “väikesed tüdrukud 

mängivad nukkudega ja suured tüdrukud toimetavad köögis”. 

Meie vajame ergutust, et paremini enda ligi pääseda. Siis saavad meist 

tasakaalustatud tervikud iseendas ning me ei vajame mingi välise “teise” 

poole leidmist. Siis annab kolmas jõud meis kõigis endast märku ning 

suhetes toimivad koos kaks terviklikku inimest, mitte aga kaks välist 

tasakaalu otsivat poolt. Säärased suhted tuginevad kummagi partneri 

terviklikkuse ja individuaalsuse vastastikusele austamisele. Ja kui need ei 

vasta ettekirjutatule, siis seda parem, sest terviklikud inimesed ei soovi 

suhteid joonisega. Nad tahavad olla koos kellegi teisega, kes samuti kõike 

seda vibreerivat, terviklikku, individuaalset ning ainulaadset väljendaks. Ja 

kui nad teid uksel ei suudle või teie juures lahkudes iga kord “Ma armastan 

sind” ei ütle, siis kes hooliks sellest, kui nad on nemad ise. See ei tähenda, 

et nad teid oma ainulaadsel viisil ei armastaks. Säärased joonised on Matrixi 

alus ning nendeta variseks üks selle põhistruktuure kokku. Suhted, nagu 

neid praegu nähakse, ihaldatakse ja nõutakse, teenivad edukalt Matrixit, sest 

need suruvad edukalt maha kõik, mida partnerid enda terviklikkuse 

saavutamiseks vajavad. Aga kohe, kui sel teel väljendatu või kogetu hakkab 

mõjutama partnerit viisil, mis käskijatele ei meeldi, rakendatakse seesmist 

ja välimist survet, et see kogemus maha tallata ja jätta inimene vangikongi. 

Kui säärane suhtumine ei vaibu, siis jätkab Matrix endist viisi kuni lõpuni. 

Ja alati kujunevad väravavalvuri suhted, milles kumbki partner hoiab teist 

vaimses ja emotsionaalses alluvuses, nimetades seda armastuseks ja 

ideaalseks suhteks. 

Selles armetus hulluses, mida nimetatakse armastuseks, peitub teinegi 

aspekt. Inimesed räägivad alatasa armastuseset, aga mis see on ja mida 

tähendab? “Armastus tähendab, et sul ei tarvitse kunagi andestust paluda,” 

kõlab üks määratlus, mida ma olen kuulnud. Teised aga mõtlevad, et 

andekspalumisest keeldumine on täiesti ebasoovitav iseloomujoon. Seega 

tähendab ühe inimese armastuse definitsioon teisel hoopis mittearmastamist. 

Kummal on õigus, see sõltub teie joonisest ja vaatenurgast. Peaaegu igaüks 

meie planeedil sõnastab armastust isemoodi ja just sellepärast on armastus 

üheselt määratlematu. See on lihtsalt olemas ning väljendab ennast ääretult 

paljudel viisidel, mida suurem osa meist Suure illusiooni kütkeis olles ei 

aimagi. Ja me peame küsima veel midagi: mis tasandil väljendab inimene 

suhetes armastust? Meie füüsiline aspekt on ainult meie kõrgema tasandi 

tahtel teostunud holograafiline projektsioon siinsesse sagedusvahemikku. 

Meie füüsiline tasand on ühtaegu kogeja ja kogemuste andja. See pole meie 

ise. Meie oleme kõik, mis eksisteerib. Kas me soovime suhet ettenähtud 

joonise järgi loodud hologrammkujutisega? Või sellega, mis pärineb 
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partneri multidimensionaalsest teadvusest ja pakub alati kogemust – 

armastust –, mida vajame oma südame ja mõistuse avamiseks enda 

olemasolu tõelisele suurusele? See kogemus ei tarvitse meile meeldida, kuid 

väljastpoolt selle maailma piire pärinevana kingitakse seda armastusega, 

sest just seda vajame enda illusioonist vabastamiseks. Kas me tahame 

mugavat ja juba ette teada olevat ummikusse vajumist? Või aimamatut, 

mingite tagatisteta uljast ja hoogsat kihutamist mööda pikka ja käänulist 

teed, mis juhib meid paljudimensioonilisse vabadusse? Need kaks 

seisukohta määravad suhted ja “armastuse” väga erinevatel viisidel ning 

väga erinevatel lainepikkustel ja universumites. Kui partner, isa või ema, 

laps, ükspuha kes, pakub meile kogemust, mis meile ei meeldi ega vasta 

meie silmis olevale joonisele, kuidas tahaksime ennast armastavat inimest 

näha, siis jääme Matrixi lõksu. Kuidas me kasvame ja areneme? Kogemuse 

kaudu. Kõikide kogemuste kaudu, olgu need head või halvad, meeldivad 

või vastumeelsed. Tegelikult areneme me palju rohkem raskustes kui 

muretult sõites. Niisiis, kes armastab meid rohkem kõrgematel tasanditel, 

kus see on tõepoolest oluline? Kas need, kes esitavad väljakutseid, mille 

kaudu me kasvame ja areneme, või need, kes vastavad meie nägemusele, 

mismoodi peaks ideaalse suhte joonis välja nägema, kes hoolivad meist 

ning kaitsevad meid vastutuse ja väljakutse eest? Hmmm. Pahupidi maailm, 

eks ju? Miski pole nii, nagu see paistab olevat. 

Õpetajatest väravavalvurid 

Illuminaatide tegevuskava täitumiseks on oluline, et nende 

väravavalvurid tegutseksid täielikus teadmatuses, mida nad tegelikult 

teevad. Pole paremat näidet kui õpetajad, ajakirjanikud, arstid, psühhiaatrid, 

poliitikud, teadlased, pangaametnikud ja muud “professionaalide” klassid. 

Loomulikult on erandeid, selles pole vähimatki kahtlust, sest nendegi 

elukutsete esindajate seas on suuri ja sageli vapraid inimesi, kes tunnevad 

asja ja püüavad neile jõuga peale surutud süsteemi raames teha mis vähegi 

võimalik. Aga ma räägin praegu üldreeglist, mille järgi ka erandid peavad 

tegutsema. “Haridussüsteemi” kujunemine on kuulutatud inimühiskonna 

suureks edusammuks. Ent nagu internet, on seegi kahe teraga mõõk, ning 

ideoloogiaga märgitud tera on valgustuse omast palju teravam. Jah, 

“haridus” tähendab, et lapsed õpivad mingil määral lugema, kirjutama ja 

arvutama. Alustuseks on see hea. Aga “haridussüsteem” on manipuleerija 

unistus. Kui soovite kujundada täiskasvanuid, kes mõtleksid, nagu teie seda 

tahate, ja näeksid maailma just nõnda, mis teie plaanidega sobib, siis poleks 

teil paremat võimalust tahtagi. Alustage väikestest lastest, kõigest kolme- 

või neljaaastastest, ning kontrollige kõike, mida neile kogu nende 
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lapsepõlve jooksul ja seejärel sageli ka kahekümnesena vähemalt viis päeva 

nädalas õpetatakse. Doktriinide sisseharjutamiseks ei oskaks paremat 

struktuuri tahtagi. Ja seda tehaksegi. Albert Einstein ütles: “Ainus, mis mind 

õppimisel segab, on mu haridus.” Meil pole haridust. Meil on süsteemi 

ideoloogia – Matrixi tõekspidamiste süsteemi – uskumine. Õpetajad on 

areneva mõistuse väravavalvurid, kes räägivad lastele, mis on reaalsus, mis 

on ajalugu, mis tõde või vale. Ja enamasti pole neil õpetajatel aimugi, mida 

nad tegelikult teevad. 

Vaadake, kuidas kujundatakse õpetaja. Kõigepealt peavad nad edukalt 

sooritama eksamid oma koolis ja ülikoolis. Järsemalt öeldes, nad peavad 

olema süsteemi tõe- ja reaalsuseversiooni imanud käsnad ning väljendama 

seda täpselt eksamitöödes. Seejärel õpivad nad pedagoogikaülikoolis, kus 

saavad teada, mismoodi veenda oma õpilasi samas “tões” ja “reaalsuses”, 

mis on neisse programmeeritud. Muide, te peate olema hea käsn koolis ja 

ülikoolis ning sooritama süsteemi nõutud eksamid ka siis, kui tahate õppida 

arstiks, teadlaseks, ajakirjanikuks ja pahatihti isegi poliitikuks. Need, kes 

süsteemi eksamitega hästi toime tulevad, lihtsalt kinnitavad sellega, et nad 

on ideoloogiast läbi imbunud, ning enamik inimesi jääb kogu eluks sellesse 

vaimsesse vangikongi. Lapsed ja noored, kes ise uurivad, oma peaga 

mõtlevad, küsimusi esitavad ning doktriininormidest erinevat reaalsust 

pakuvad, ei pääse eksamitel läbi ning öeldakse, et nad “avaldavad klassile 

häirivat mõju”. Kas peate sellega silmas, et nad esitavad raskeid küsimusi? 

Jah, täpipealt. Suurem osa sellest, mida noortele poliitikast, ajaloost, 

pangandusest, ärist, teadusest ja kõigest muust räägitakse, on tõenäoliselt 

jama. Ent just seda väidetavat tõde püüavad illuminaadid teid uskuma panna 

ja see on kõik, mis loeb. Õpetajad töötavad niinimetatud õppekava alusel, 

aga Icke’i seletussõnastikus tähendab see termin “reaalsuseversiooni, mida 

massid peavad meie tahtel uskuma”. Otsustavad “hariduspüramiidi” tipud, 

kes allpool olijatele kõike ette kirjutavad. Õpetajad kas täidavad õppekava 

või nad peavad muu tegevusala valima. Just nõnda hoitakse kõiki mainitud 

“professionaale” lõas ning mis tahes mäss juuritakse välja. Õpetajad 

õpetavad seda, mida neil on kästud õpetada, sest muidu… Ajakirjanikud 

kirjutavad toimetaja määratud raamides või muidu… Toimetaja peab oma 

tööd tehes järgima omaniku nõudeid või muidu… Teadlased avavad 

reaalsuse ja võimalikkuse versiooni ametliku “teaduse” piires või muidu… 

Arstid ravivad patsiente meditsiinivõimurite määratud rangel viisil skalpelli 

või medikamentidega, sest muidu… Nõnda toimub see kõikjal, kuhu pilgu 

heidate. Vähesed tipus dikteerivad ning ülejäänud teevad seda, mis neil on 

kästud teha. Püramiidist laskudes näeme, et sama valitseb ka õpilaste ja 

õpetajate suhetes. Lapsed õpivad varakult selgeks, et elu on palju lihtsam, 

kui kuuldus ei kahelda ning kõigega lihtsalt lepitakse. 
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Mõistsin vaistlikult juba üsna varases eas, et koolid on paik, kus 

homseid kloone toodetakse ja lihvitakse. Seega olin algusest peale mässaja. 

Ma ei ole oma elus sooritanud ainsatki olulist koolieksamit (ega ole neid 

kunagi ka vastu võtnud), pole iialgi kolledžis või ülikoolis käinud, vaid olen 

kõike enda määratud ajal ja tingimustel õppinud. Minu arvates on õpetajad 

illuminaatide olulised väravavalvurid ka seetõttu, et määratu suur osa neist 

teab avaramast maailmast jahmatavalt vähe. Enamik on kursis ainult 

sellega, mida nad peavad teadma. Hästi informeeritud õpetajad, 

ajakirjanikud, teadlased, arstid ja poliitikud on viimane, mida Matrix 

soovib. Tegelikult toimuvaga kursisolek ei mõju karjäärile hästi. Avarama 

pilguga õpetajad, kes mõistavad, et süsteem on ideoloogia pealesurumise 

vahend, võivad rääkida, mida selle trotsimine endaga kaasa toob. 

“Haridussüsteem” on libe konveier, mis veab ühest otsast sisse neitsilikke 

mõistusi ja puistab teisest otsast programmeeritud täiskasvanuid. Leidub 

neidki, kes jaksavad iseseisvat mõtlemist säilitada, kuid väga vähe. 

Ülejäänute ainus lootus on, et neil õnnestub oma täiskasvanuelus vabaneda 

doktriinidest, millega neid “hariti”. Ameerika Ühendriikides ja mujalgi 

maailmas on läinud selleni, et vanemad, kes juba kodus oma lapsi 

süsteemile meelepäraseks kujundavad, võtavad endale teise või kolmandagi 

töökoha ning säästavad raha, püüdes tagasihoidlikult läbi ajada lihtsalt 

selleks, et nende lapsed saaksid kolledžis või ülikoolis võimalikult põhjaliku 

mõjutuse. Rattad muudkui pöörlevad, igaüks mängib kellegi teise 

ideoloogilisel töötlemisel ja nende tarandikus hoidmisel oma rolli. Kõik on 

nii hiilgavalt korraldatud, et neile jääb tõepoolest mulje, nagu antaks oma 

lastele parim. 

Politsei ja sõdurid väravavalvuritena 

Politsei, sõjavägi, valitsusametnikud ja tsiviilteenistujad on maailma 

elanikkonnale illuminaatide poliitika pealesurumise esirinnas. Tahan 

kirjeldada teile “demokraatiat”, sõna, mida illuminaatide propaganda 

levitamisel samastatakse määratlusega “vabadus”. Huvitav, miks te peate 

seda vabaduseks: kõigepealt määrate iga nelja või viie aasta järel hääletades 

valitsuse, valides illuminaatide ühe ja sama näo paari-kolme maski vahel. 

Ametisoleku aja jooksul teevad valitsused peaaegu kõike, mida heaks 

arvatakse, ning “seaduse” järgi pole neid võimalik välja vahetada enne 

järgmist valimisfarssi, mil võime “muutusi” soovides illuminaatide teise 

maski valida. Valitsused esitavad seaduseelnõusid, mille kohta teil pole 

midagi öelda, ning enamuse tõttu parlamendis või kongressis ennast 

nuumavate hääletajate hulgas, keda poliitikuteks nimetatakse, saab igast 

eelnõust “seadus”. Kui see on juhtunud, siis ilmub lavale veel rohkem 
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muidusööjaid – väravavalvureid. Meie nimetame neid politseinikeks ja 

sõduriteks. Nemad ei pea arutama, miks või kuidas, nende asi on ainult 

käsku täita või surra. Ei maksta mõtlemise eest, lihtsalt järgi seadust ja täida 

käske. Me maksame sinu keha ja päästikule vajutava sõrme, mitte su aju 

eest, sõdur. Nüüd TULISTA! JAH, SÖÖR! Kui see poleks nii traagiline, 

siis võiks seda lausa lustakaks pidada. Väikesed poisid mängivad sõdureid 

teiste inimeste elu arvel. 

Kuule, sõdur, sa tulid alles eile sellele maale, ja juba vedeleb siin 

terve hunnik laipu. Mida need inimesed sulle tegid? 

“Nad on vaenlased, söör.” 

Kas sa oled nendega üldse rääkinud? 

“Muidugi mitte, söör.” 

Kas sa pole mõtelnud, et nad on samasugused nagu sina, et neilgi 

on perekond ja lapsed ning püüdlus rajada endale parem elu ilma 

verise diktaatorita, kelle kaitsmiseks teie väed siia toodi? 

“Ei, söör.” 

Kas oled üldse lugenud midagi sellest riigist, kus sa praegu viibid? 

“Ei, söör.” 

Kuidas sa siis tead, et nad on sinu vaenlased? 

“Ohvitser ütles seda mulle, söör.” 

Ja kes ütles seda talle? 

“Tema ülemus, söör.” 

Ja kes on nende kõikide ülemjuhataja? 

“President, söör.” 

Ja kes käsutab presidenti?” 

“Rahvas, söör, see on demokraatia.” 

Kui palju sellest rahvast käskis sul terve hulga inimesi tappa?  

“Noh, üksainus, söör.” 

Ja kes see oli? 

“Minu ohvitser, söör.” 

Ja kes teda käskis? 
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(Vt algusest). 

Sõjaväelaste väljaõpetamine on puhas klassikaline mõistuse allutamine. 

Sellega murtakse värvatu vaim nõnda, et ta teeb lihtsalt refleksi tõttu kõik, 

mida temalt nõutakse, ükspuha millal ja kus, kui aga käsklus kõlab. Mida 

kõrgema eliidi hulka rügementi loetakse, seda põhjalikum on 

mõistusekontroll. Suurbritannia eliitüksuste, nagu seda on SAS või 

langevarjurite rügement, samuti Ühendriikide Delta grupi või roheliste 

barettide väljaõpe peab looma robotpsühhopaadid, sest just säärane 

mõttelaad sobib käskude täitmiseks kõige paremini. Sõjaväes mõtlemine 

teeb karjäärile ainult halba. Kellegi mõju alla antud kloone kasutab 

maailmapoliitikas, Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis ja NATO-s 

põimunud illuminaatide võrgustik vajalike otsuste elluviimiseks. Ilmselt on 

need zombidele kõige lähemad olendid, keda oskate ette kujutada. 

Loomulikult ei tähenda öeldu, et nende hulgas pole arukaid ja mõtlevaid 

inimesi. On küll. Aga kohe, kui nad on mundri selga tõmmanud, lülitub 

programm sisse ning väravavalvurid asuvad pääslas positsioonile. Kui 

sõdurid ja teised univormi kandvad isikud keelduksid põhjendamatuid 

käsku täitmast, siis ei jääks illuminaadid püsima. Siis hakkaks koer liputama 

saba, mitte vastupidi, nagu on senini olnud. 

Politseiga on sama lugu. See ei tähenda, nagu poleks tänapäeva 

ühiskonnas politseid tarvis, aga on vaja, et nad mõtleksid oma peaga, 

hindaksid situatsiooni oma arusaamade kohaselt ega peaks millestki 

hoolimata seadusetähest kinni. On neidki, kes püüavad nõnda käituda, kuid 

süsteem taunib neid lakkamatult samamoodi nagu õpetajaid, kes juhendavad 

oma õpilasi mõtlema ja küsimusi esitama. Paljudele politseinikele on 

kehtestatud üleastujate kinnipidamise kuunorm ning see põhjustab 

naeruväärse olukorra, kus autojuhte karistatakse liigkiiruse eest enamasti 

kuu algul, et normitäitmisega tõrkeid ei tuleks, ja kuu lõpul, kui püütakse 

mahajäämust  tasa teha. Seda nimetatakse õigluseks. On vaja, et politsei 

küsiks endalt, kas nende tegevus antud olukorras on õigustatud, isegi siis, 

kui seadus rõhutab, et eeskirjad jäävad eeskirjadeks. Vastasel juhul on nad 

ainult kellegi käsule kuuletuvad robotid. Oma peaga mõtlemist nimetatakse 

vastuhakkamiseks. Madalamal tasemel võib seda näha siis, kui keelatud 

kohas parkivatele autodele kinnitatakse trahvilipik ka juhul, kui need ei 

takista kedagi ning just seal peatumiseks on mõjuv põhjus. Oleme jõudnud 

olukorrani, kus peate “keelatud” alal kaks minutit seisnud auto ees maksma 

50 naelsterlingit trahvi ja lukustamise puhul kaugelt enam. Mõnele läheb 

eksimus maksma terve nädala palga, millega tuleks toita perekonda, mitte 

aga toppida seda pahatahtlike “turvafirmade” taskusse, kes on rataste 

lukustamise lepingu endale saanud. Mida rohkem autorattaid lukku 

pannakse, seda rohkem raha teenitakse. See on süsteemi järgmine väike 

trikk. Hoolitsete selle eest, et teenrid ja tegevuskava elluviijad oleksid 
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sellest rahaliselt huvitatud. Sel viisil jagatakse ja valitsetakse elanikkonda, 

ässitades valvuri ja ohvri omavahel sõtta ning tagades vägivallatsejale ohvri 

kimbatusest materiaalse sissetuleku. Miks hoolitsevad diktaatorid alati, et 

nende armee eest oleks hästi hoolt kantud? Seaduste ja määruste ning 

ümberringi vohavate käsu- ja keelusiltide hulk pommitab meie mõistust 

lakkamatu korraldustetulvaga. See programmeerib alateadvuse käskudele 

jõuetult alluma ning mõjutab inimesi ükspuha mis instruktsiooni roboti 

moodi täitma. Kui sõidate oma koduasulasse või -linna, jätke auto seisma ja 

liikuge jalgsi tänavail. Üllatute, nähes, kui sageli kästakse teil midagi teha. 

Sõdurid, politseinikud, autorataste lukustajad ja valitsusametnikud – 

kõik nad naudivad võimu teiste inimeste üle, mida “seadus” neile 

võimaldab. Nad teavad, et see “seadus” toetab neid alati, ehkki selle 

järgimine võib mõnes olukorras lausa totraks osutuda. See on oluline, mida 

tuleb tähele panna. “Seadusest” on saanud ühiskonna jumal. Seadusi 

kehtestavad “valitud” diktatuurid, neid rakendavad mõttevaeguritest 

tagantkiitjad ja kaitseb elanikkond, keda on mõjutatud seadusi austama ning 

seaduskuulekate kodanikena käituma. Missugune oleks veel ilmsem vangla, 

kui see, kus kehtestatakse seadusi, mille kohta inimestel pole sõnaõigust, 

ehkki noodsamad inimesed usuvad, et isegi naeruväärset või fašistlikku 

seadust tuleb austada? Inimesed peavad austama seadust ainult siis, kui 

seadus austab inimesi? “Seadus” on kõigest paberitükk, mille on 

kehtestanud grupp enamasti väheteadlikke või korrumpeerunud poliitikuid, 

kes on selle poolt hääletanud. Muud ei midagi. Kui naisõiguslased oleksid 

austanud seadust, mis ei lubanud Suurbritannias naistel valida ning nad 

poleks aheldanud ennast (seadusevastaselt) ametihoonete külge, siis ei oleks 

nad ehk kunagi hääletamisõigust saanud. Kui Serbia ja Ida-Euroopa rahvad 

oleksid seadusekohaselt käitunud, siis elaksid nad praegugi varjamatu 

diktatuuri kanna all. Noodsamad inimesed, kes nõuavad, et meie peaksime 

seadust austama, hüppasid rõõmust, kui hiinlased seadusest üle astusid ja 

kommunistliku režiimi kukutasid. Mäherdune silmakirjalikkus. Mäherdune 

enesepettus. Hiina diktatuuri ja “demokraatliku” diktatuuri ainus 

“seaduslik” vahe seisneb selles, et üks on varjamatu diktatuur, teine  aga on 

maskeeritud vabaduseks. Politsei ja sõjavägi seisavad väravavalvurite 

esireas ning nagu liikluspolitseinikud ja detektiivid, autorataste lukustajad, 

turvavalvurid ning kõik muud mundris vägivallatsejad on nad kõige 

silmatorkavamad näited paljudest neist, kes ise ennast korrahoidjateks 

peavad. Nende arvates juurutavad nemad seadust, ehkki tegelikult paneb 

seadus neid endid paika. Nad ei vasta, mis oleks antud olukorras õige ja aus, 

vaid lihtsalt alluvad oma käskijatele, kes kehtestavad “seadusi”, tegelikult 

hoopis oma käskijate valitsejatele, illuminaatidele. 
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“Teadlastest” väravavalvurid 

“Teaduse” alused lõi Londoni Kuningliku Seltsi algatusel Francis 

Bacon. See “teadus” kuulutab, et meie pärineme olematusest, elame 

lühikese füüsilise elu ja läheme tagasi olematusse. Isegi ametliku ajaloo 

järgi asutasid Londoni Kuningliku Seltsi vabamüürlased – inimesed, nagu 

seda oli ka illuminaatide käsilane Benjamin Franklin. Teine algataja oli 

Isaac Newton, Merovingide vereliini huvides tegutseva illuminaatide 

salaühingu Siioni abikloostri suurmeister. Newton, nagu ka Kuningliku 

Seltsi asutajad, teadis, et suur osa sellest, mida ametlik “teadus” meile 

pajatab, on tühi rämps. Ent just nõnda kavatsetigi pakkuda valet, et hoida 

meid tõest eemal. On palju kergem valitseda inimesi, kui nood usuvad, et 

nad on kosmilised juhusündmused, kes sündisid lihtsalt keemiliste 

reaktsioonide kaudu ning lähevad pärast surma tagasi olematusse. Neid, kes 

teavad oma paljudimensioonilisest lõpmatusest, on tublisti raskem 

kontrollida. Ja kuidas oleks võimalik paremini varjata fakti, et meid 

valitsetakse teisest tihedusest, kui panna inimesed uskuma, et teisi tihedusi 

polegi olemas? Teadlasest nagu seadusestki on saanud “jumal”, kes võib 

oluliste küsimuste arutamisel takistamatult esineda kõrgeima autoriteedina, 

sest ta on teadlane ning peaks sellepärast kõike hästi mõistma. Tänapäeva 

teadlased on enamasti sülelapsukesed, kui jutt on elu olemusest ja 

eksisteerimisest, kuid ometi väidetakse kõrgilt, nagu teaksid ainult nemad 

kõige paremini. Veelgi hullem on see, et kõik nende suletud ordusse 

kuulujad või isikud väljaspool seda, kes esitatud väidetes kahtlevad, 

langevad laimu- ja naeruvääristamiskampaaniate ohvriks. Sõna otseses 

mõttes iga suuremale teaduslikule läbimurdele, kas või sellele, et Maa on 

kerakujuline, reageerisid oma aja “teadlased” kõigepealt naeru, viha või 

eitamisega. Teadus on fašistlik klubi, mille kõik liikmed peavad üht ja sama 

moodi mõtlema, sest vastaliste toetamine lõpetatakse ja nende reputatsioon 

tehakse maatasa. Kui Immanuel Velikovsky avaldas raamatu, milles oli 

juttu päikesesüsteemi katastroofist ja Veenuse liikumisest selles, siis 

nuheldi teda uskumatu ägedusega, sest ta oli söandanud üldtunnustatud 

“teaduslikus” ortodoksias kahelda. Tuntuimad “eksperdid” pommitasid 

kirjastajaid sappi ja hapet pritsivate läkitustega, ähvardades kompaniid 

boikoteerida, kui Velikovsky raamatut müügilt ei kõrvaldata. Kuna 

kompanii oli ametlike “teaduslike” raamatute kirjastaja, siis painutas see 

otsekohe selga ja andis õigused teisele kirjastajale üle. Abitoimetaja, kes oli 

soovitanud Velikovsky raamatu avaldada, lasti ametist lahti. Kõik see juhtus 

sellepärast, et inimestele räägiti ka teadusliku “tõe” teistest võimalustest. 

John A. Keel kirjutas: 
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Tagasi vaadates tundub, nagu oleksid paljude Velikovsky-
vastaste kriitikute avaldused kirjutanud meeltesegaduses 
hullud, kes polnud isegi vaevunud lugema teksti, mida nad 
üritasid maha teha. Nad olid tema raamatu vastu lihtsalt 
sellepärast, et see levitas tol hetkel tunnustatud teooriate 
vastaseid ideid… Eelkõige ärritas neid tõsiasi, et raamat oli 
väga hästi kirjutatud (enamik teadlasi on viletsad kirjanikud).

1
 

Saksa meteoroloog Alfred Wegener suri 1930. aastal pärast kaaslaste ja 

kolleegide 15 aastat kestnud naeruvääristamist, laimamist ja põlgust. Tema 

kuritegu? Oletus, et kunagi koosnes Maa kahest maismaamassist, mis 

määratu pika aja jooksul lagunesid ja laiali triivisid, moodustades mandrid. 

Ta toetas seda oletust paljude tõenditega, kuid  ametlike “normide” 

trotsimise tõttu löödi ta avalikult sama hästi kui risti. Tänapäeval 

nimetatakse tema avastust mandrite rände teooriaks.
2
 Tema öeldu osutus 

tõeks! Nagu Max Planck ütles: “Uus teaduslik tõde ei võidutse, veendes 

oma oponente ja avades nende silmad valgusele, pigem seetõttu, et vastased 

surevad lõpuks välja ning uued sugupõlved kasvavad selle neile juba tuttava 

saatel üles.” Teaduseks peetakse arutut nalja. Suurem osa ponnistusi pole 

määratud oluliste eksistentsiprobleemide  lahendamisele, sest sellele 

eraldatakse vähe raha ja toetajate huvi pole märgata. Teadust õhutatakse 

leidma uut preparaati või tööstustehnikat, mis teeks rahastajad rikkaks. See 

on rahamasin, mida ei innusta eelarvamusteta avastamisvaim. Kongressi 

komitee leidis juba 1950. aastatel, et USA ülikoolide “teaduslike” uuringute 

finantseerijad, maksuvabad sihtasutused nagu Rockefelleri fond, dikteerisid 

juba enne uuringute algust, missuguse tulemuseni peab jõudma. Säärase 

kokkuleppeta jäid summad eraldamata (vt raamat And The Truth Shall Set 

You Free). Selle poliitika eesmärk on vältida soovimatuid avastusi. Carl 

Sagan ütles: “Kõik uuringud kätkevad endas teatud riskielementi. Pole 

mingit garantiid, et universum vastaks meie eelarvamustele.” Kogu 

“teadusesüsteem” on kujundatud teadmiste mahasurumiseks, mitte nende 

edendamiseks, sest illuminaadid soovivad võimukalt, et me ei jõuaks 

selgusele, kes me oleme, ega mõistaks elu olemust. Kui teadjate inimeste 

arv jõuab teatud piirini, siis on nende mäng läbi. 

Teadlased ja nendega paljuski seotud meedikud kuuluvad kõige 

tõsimeelsemate väravavalvurite hulka. Ja ühtaegu on nad vist kõige 

olulisemad, sest nad varjavad multidimensionaalset eksistentsi, hoides meid 

nõnda Matrixis. Neid ülistatakse kui eksperte, kuid ometi on nad nagu 

paljud õpetajad, ajakirjanikud ja poliitikud hämmastavalt 

väheinformeeritud. Kogu teaduse struktuur on nõnda kujundatud, et igaüks 

oleks suletud oma “eriala” lahtrisse ja tunneks üht valdkonda, mitte aga 

muud. Alles punkte ühendades hakkame pilti nägema, kuid enamik teadlasi 

kujundab karjääri ainult ühele punktile keskendudes. Suurbritannias on 



Ptk 19    Väravavalvurid 

 476 

minu kogemuste kohaselt üks kõige kurikuulsamaid väravavalvureid dr 

Susan Blackmore, keda ajakirjandus alatasa esile tõstab, et ta saaks mis 

tahes “paranormaalset” eitada. Mida rohkem inimesi säärast fenomeni 

kogeb, seda naeruväärsemaks dr Blackmore’i “selgitused” muutuvad. Kuna 

aga ta on tituleeritud “teadlane”, siis peetakse teda usaldusväärsemaks kui 

inimesi, kel on tõepoolest sellealaseid kogemusi. Ajakirjas New Scientist (4. 

november 2000) sai ta jälle vabaduse taunida kõiki teadlasi, kes kinnitavad, 

et mõistus ja aju pole üks ja sama. Üleolek, millega tema kramplikult 

lukustatud mõistus tõrjub kõik väljapoole ametlikke “teaduslikke” norme 

jääva, on lausa imekspandav. Meie, inimesed, oleme ainsad, kes jaksavad 

seda tõelist teadust kägistavat surmahaaret murda. Meid ei tohi mõjutada 

kellegi nime taga seisvad tiitlid ja teaduslikku kraadi osutavad lühendid, 

sest peame keskenduma ainult tõenditele. Meid julgustatakse uskuma, et 

teadlane peaks teadma rohkem kui võhikuks peetav inimene. Ta on ikkagi 

teadlane, eks ju? Ent lauslollusi rääkivate teadlaste nimekiri on määratult 

pikk ning see algab juba “teadusliku meetodi” sünnihetkest. Selle raamatu 

kirjutamise ajal avaldati Suurbritannias ametlik ettekanne, kuidas valitsuse 

“teadlased” ja “eksperdid” olid veiseliha söömise tõttu niinimetatud 

hullulehmatõppe nakatumisest rääkides briti avalikkust aastaid petnud. 

Teadlased kinnitasid, et see ei kanduvat inimestele üle, mistõttu 

kaitseabinõud jäid rakendamata, ehkki iga idioot pidi mõistma, et varitseb 

märgatav oht. Mäletan, et rääkisin sellest BBS põllumajandussaates 1989. 

aastal, kui olin Briti roheliste partei eestkõneleja. Ent teadlased arvasid 

paremini teadvat ning tagajärg on see, et inimesi sureb ikka veel. Kas see oli 

mõni võhik või naine, kes leiutas talidomiidi, mis põhjustas paljude ränkade 

füüsiliste puuetega laste sünni? Ei, seda tegid teadlased, kelle väitel pidi 

preparaat olema täielikult ohutu. Kuluks vist terve raamatukogu, et kirja 

panna kõik õudused, mida on põhjustanud need teadlasteks nimetatavad 

“asjatundjad”. Ent massid usuvad neid ikka veel kõhklematult ning seni, 

kuni me vahele ei astu, jääb Matrix üldsuse eest varjatuks. Uue ja tõelise 

teaduse motoks peaksid saama Albert Schweitzeri sõnad: “… need, kes 

siiralt tõde otsivad, ei tohi tulemusi karta.” 

 Tsensoritest väravavalvurid 

Tsensuur on Matrixi elujõud. Kui suudate peatada vaba 

informatsioonivoolu, siis olete juba globaalse kontrollimise teel. Ja kui ma 

rõhutan üht seika ning vastupidised arvamused maha surun, siis häirib see 

paljusid inimesi ning nad teevad mõne isiku, sündmuse või võimaluse kohta 

väärjäreldusi. See on väga lihtne. Niisiis, tsensorina olete ühtaegu 

väravavaht, Matrixi vangivalvur. Juba määratluse kohaselt on tsensorid 
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enneolematult kõrgid, sest nad kuulutavad, et nende vaatekoht peab teisi 

maha surudes peale jääma. Nende arvates on neil õigus otsustada, mida 

teistel on vabadus kuulda, mida aga mitte. Tean seda oma kogemustest, sest 

minu tööd on püütud otsatu arv kordi tsenseerida. Mida lähemale olen tõele 

jõudnud, seda sihikindlamaks on säärased katsed muutunud, eriti alates 

ajast, kui ma hakkasin rääkima ja kirjutama reptiloidide hübriidvereliinidest. 

On püütud sulgeda minu veebisaiti www.davidicke.com ning vältida minu 

esinemisi avalikel kohtumistel ja ajakirjanduses. Kui minu jutt on nii hull ja 

ekslik, miks siis püütakse nii rangelt mu suud sulgeda? 

Toon mõne näite, kui haprad on meie vabadused tegelikult. Katsed 

mind vaikima panna algasid 1990. aastate keskel, kui ma hakkasin 

avaldama vandenõude üksikasjalikke ülevaateid raamatutes, nagu seda on 

ka And The Truth Shall You Free, mida nüüdseks on palju kordi täiendatud. 

Lavale ilmus kaks naiivset noort algajat, “ajakirjanikud” John Murray ja 

Matthew Kalman. Nad olid täiesti alusetult otsustanud, et mina olevat 

antisemiit, ehkki tegelikult on see hoopis vastupidi. Nad haarasid kinni 

tõigast, et oma eelmises raamatus The Robots’ Rebellion tsiteerisin ma 

“Siioni tarkade protokolle”, mille minu arvates on koostanud illuminaadid 

eesmärgiga süüdistada mingitel põhjustel kõigis hädades juute. Tegelikult 

paljastavad need protokollid üksikasjalikult, mida saja aasta jooksul või 

kauemgi on kasutatud illuminaatide tegevuskava edendamiseks. Kalman ja 

Murray ei hoolinud sellest, et ma nimetasin seda kirjutist illuminaatide 

protokollideks, ega võtnud vaevaks vaadata, kuidas ma nii selles raamatus 

kui ka hilisemates rõhutasin, et tegemist pole juutide vandenõuga. Samuti ei 

hoolinud nad sellestki, et raamatu And The Truth Shall Set You Free esimest 

väljaannet finantseeris minu juudist sõber. Määratu hulk juute on olnud 

illuminaatide ohvrid, mitte pahategijad. Ent tarvitses ainult mainida, et 

mõned juudid, nagu Kissinger, Rothschildid ja Bronfmanid kuulusid nende 

95 protsendi mittejuutide hulka, kellest ma olen aastate jooksul rääkinud, 

kui juba sai minust antisemiit. Seda olulist ja tõhusat vahendit on 

Rothschildid ja Bronfmanid kasutanud oma tegevuse uurimise 

ärahoidmiseks ning tänu sellele on nad paljastamatult jätkanud juudi 

kogukondadega manipuleerimist ja nende ahistamist rohkem kui keegi 

teine. Mõned vaprad juudid on püüdnud seda samuti esile tuua. Norman 

Finkelstein, kelle vanemad vaevlesid natside koonduslaagris, on avaldanud 

suurepärase ja lausa plahvatusliku mõjujõuga raamatu The Holocaust 

Industry (Verso Books, juuli 2000), mis paljastab, kuidas juudi eliit on 

rahva massihävitamist halastamatult omakasu huvides ekspluateerinud, 

keeldudes samal ajal tegelikele ohvritele õiglast kompensatsiooni 

maksmast. Lisas III on seda raamatut tsiteeritud. Kalman ja Murray, kes 

paistavad arvavat, et nemad tegutsevad justkui Washington Posti 

ajakirjanikud Woodward ja Bernstein, kes omal ajal Watergate’i afääri 

http://www.davidicke.com/


Ptk 19    Väravavalvurid 

 478 

avalikkuse ette tõid, on vist juba ette ära otsustanud, kes ma olen, ja muu ei 

tähenda neile midagi. Ei maksta lasta tõel rikkuda head lugu, eriti veel siis, 

kui mängus on raha ja kuulsus. Äkki hakkas ajalehtedes ilmuma artikleid 

väidetega, nagu oleksin ma antisemiit (mis tegelikult tähendas araabia-

vastast). Ent kellelegi ei öeldud, et need artiklid kas kirjutas ise või jagas 

nende koostamiseks “informatsiooni” toosama õnnetu duo  Matthew 

Kalman ja John Murray. Minu vastu suunatud kirjutised olid otsekui 

süüdimõistvad kohtuotsused, mistõttu inimesed ei kuulnud, kuidas nende 

eluga on manipuleeritud, sõdu õhutatud, vabadus röövitud, jahmataval 

hulgal lapsi piinatud, ahistatud ja rituaalselt mõrvatud. Hästi tehtud, poisid, 

olete palju vaeva näinud. 

Nõnda juhtus 1990. aastate keskel ning natsivastane liiga korraldas 

mõnel minu esinemisel meeleavaldusi. Minu lastele on alati räägitud, et mis 

tahes liiki rassism on rumal ja naeruväärne. Tütar Kerry toetas natsivastast 

liigat ja kandis alati nende rinnamärki. Ta viskas selle raevunult prügikasti, 

kuulnud, mida räägitakse isast, kes ometi igasugust rassismi talumatuks 

pidas. Sõbrad läksid välja meeleavaldajate juurde, et küsida, kas mõni neist 

on minu raamatuid lugenud. Ei olnud. Kas nad on kunagi minu esinemisi 

kuulnud? Seda mitte. Miks nad siis kogunesid? Ajalehtedest loetu ja 

natsivastase liiga juhtide (lugege eelmisest osast sõdurist ja ohvitserist, sest 

sisuliselt on sama juhtumiga tegemist) õhutusel. Nad olid lihtsalt kamp 

arutuid ettureid mängus, mida nad üldse ei mõistnud, iseenda voorusest 

kangesti puhevil, ega taibanudki, et käituvad täpselt samamoodi nagu 

natsidest fašistid, kes süstemaatiliselt segasid Saksamaal avalikke 

kogunemisi, kus püüti rahvast Hitleri võimuletuleku eest hoiatada. 

Politseinik, kes meeleavaldajate tõttu ühel minu kohtumisel viibis, ütles, et 

ta olevat korda valvanud ka Suurbritannia fašistliku rahvarinde ja 

natsivastase liiga kurikuulsate vägivaldse kokkupõrgete ajal 1970. aastatel. 

Ta kinnitas, et kaht poolt ei saanud eristada, sest mõlemad suhtusid 

toimuvasse ja käitusid täiesti ühtmoodi. Täpselt nõnda. Nad on vastastikku 

teineteise koopiad. Asjaolu, et inimesed nimetavad ennast antifašistideks, ei 

välista nende fašistlikku käitumist. Nad on lihtsalt juhmivõitu mõtlemisega 

ega näe seda. Selle tulemusena saavad neist ennastnautlevad tsensorid, 

illuminaatide väravavalvurid ning fašistid, kes räägivad fašismi peatamisest. 

Kui protesteerijaid kutsuti sissepääsutasu nõudmata saali, et nad kuuleksid 

mu sõnu ja võiksid ise selgusele jõuda, siis nad keeldusid. Seda tehes 

loobusid nad õigusest olla tõsiselt võetavad vestluskaaslased. Samamoodi 

juhtus Swansea ülikoolis, kuid ülikoolid on ju mõttekontrolli ja mõistuse 

kujundamise kodu, paik, kus aretatakse robotradikaale, nagu mina nimetan. 

Parim näide on Londoni Majanduskool. 

Kalman ja Murray on juba ammu lavalt lahkunud. Nad jäid äkki väga 

vaikseks. Võib-olla nad mõistsid, et neid peteti teisi ulatuslikult petma. 
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Võib-olla jäi lugu vanaks ning ajalehehonorarid lõppesid. Kes seda teab ja 

kes sellest hoolib? Ent nende rumalus oli tänu ajalehtedele The Sunday 

Times, Guardian, Independent ja Londoni Evening Standard trükis 

ilmunud, ehkki kõiki neid väljaandeid juhivad väga intelligentsed inimesed, 

nagu te mõistate. Ja kuigi allikad on oma usaldusväärsuse kaotanud, saab 

nende artiklitega edaspidigi inimestele teatatavat tsenseerida. Minust eemale 

hoidudes ilmus lavale keegi Richard Warman. Te pole temast kunagi 

kuulnud? Te pole ainus. Näib, et keegi ei teadnud temast midagi, enne kui ta 

otsustas pühendada oma elu minu esinemiste takistamiseks ning teha kõik 

selleks, et keegi mind kuskil maailmas ei kuuleks. Ei, te ei lugenud valesti. 

Muide, see mees töötab Kanada roheliste parteis, mis taunib sõnavabaduse 

piiramist! Täpipealt nagu Briti roheliste partei liige David Taylor, kes 

samuti püüdis mind vaikima panna.  Õhk on silmakirjatsemise lehast paks. 

Richard Warman on Ottawas ja Torontos (illuminaatide ning nende 

võtmetähtsusega vereliini Bronfmanide ülemaailmses keskuses) tegutseva 

pealtnäha tähtsusetu Ontario roheliste partei ametnik. Bronfmanide 

gangsteriperekonna fassaad on Universal Music, Universal Studios, 

alkoholihiid Seagrams ning säärased rahu ja armastuse edendajad nagu 

satanistist rocki-staar Marilyn Manson. Warman on minuvastases laimu- ja 

tsenseerimiskampaanias tegutsenud tihedasti koos Kanada Juudikongressiga 

(CJC). Selle asutasid ja seda finantseerivad noodsamad Bronfmanid. 

Lihtsalt kokkusattumus, ei maksa üldse muretseda. Pärast seda, kui minult 

oli Ontarios 1999. aastal esinemisõigus võetud, kirjutas Warman võidukalt: 

Nüüd kui vihkamisega kaubitseva briti David Icke’i hiljutist 
kavandatud kõneturneed ümbritsev tolm on maha langenud, 
tahaksin tänada Ontario Rohelist Parteid koos kõigi nendega, 
kellega ühisel jõul avaldati vastuseisu tolle isiku levitatavale 
lõhestamise ja sallimatuse sõnumile. Meid häirib, et David Icke 
ei lähtunud ainult väidetavast solidaarsusest juutide ja teiste 
kogukondadega, keda ta tegelikult ründab, ja meile on 
vastumeelne seegi, et Icke püüab leida oma uskumustele 
toetust endistest kontaktidest Briti Rohelise Parteiga, 
mainimata seejuures, et Icke on sealt välja heidetud ning ta 
kirjutused teadmata põhjustel hukka mõistetud. David Icke’i 
paranoilise vandenõu avalikuks tegemisel ja taunimisel 
saavutati edu eelkõige tänu Rubin Friedmani ja Karen Mocki 
(B’nai B’rith inimõiguste liiga) [Rothschildid], Daniel Fine’i ja 
Bernie Farberi (Kanada Juudikongress) [Bronfmanid] ning 
Stacia Benovitchi (Vaad Ha’Ir, Ottawa) sihikindlatele 
pingutustele. On äärmiselt julgustav nentida, et peale Hart 
House Theatre’i otsustas iga kogunemispaik, mille juhtidega 
ühendusse astuti, David Icke’ile ja tema jüngritele tribüüni 
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mitte võimaldada. Kõige mõjukamalt avaldus see Ottawa 
Bronsoni keskuses, mida juhib Hallide nunnade ordu. Nagu 
alati, nii sooviti nüüdki tähelepanuväärselt arukal viisil ruumide 
üürijate kohta rohkem teada saada, ning pärast omal jõul ette 
võetud põgusat järelepärimist otsustati kiiresti, et nad ei soovi 
David Icke’i oma külalisena näha.

3
  

See on omamoodi klassikaline ja iseloomulik desinformatsioonipurse, 

mille tagajärjel esinemispaigad kogu maailmas keeldusid mind vastu 

võtmast. Pange tähele tema väidet, nagu oleks ruumide väljaüürimisest 

keeldutud pärast omal jõul ette võetud “põgusat järelepärimist”. Tavaliselt 

ei toimu mingeid järelepärimisi ning minu esinemisvabadust ning huviliste 

kuulamisvabadust ahistati lihtsalt selle mehe survel. Ta ütles, et Hallide 

nunnade ordu otsus oli mõjukas. Aga nagu kõik desinformeerijad, nii jättis 

temagi ütlemata, et ruumide andmisest ei keeldutud sellepärast, nagu 

oleksin antisemiit. Põhjus oli hoopis see, et mina pean “Jeesuse” tegelikku 

eksisteerimist kaheldavaks. Samuti vaikis ta sellest, et Kanada 

Juudikongressi asutas Bronfmani perekond, kes seda ka finantseerib, ning et 

B’nai Brith loodi ja eksisteerib Rothschildide toetusel. Sama võib öelda 

laimamisevastase liiga kohta. Selle lõid Rothschildid, et vihkamisega 

kaubitseja ja antisemiidi siltide kleepimisega vältida nende koletu tegevuse 

seaduslikku uurimist.. Teie olete käesolevat raamatut lugenud. Paljud on 

lugenud eelmisi. Kus ma vihkamisega kaubitsen? Kus ma juute taunin? Ma 

ei tee seda ning Warman on sellega kursis, kuid milles siis asi? Ja mida 

Warman ja Farber (Bronfmanid) püüavad selle isikliku solvamise 

kampaaniaga saavutada? Lihtsalt seda, et võimalikult palju inimesi mind 

vihkaks. Kes on siis tõelised vihkamisega kaubitsejad? Ent kõige naljakam 

on  siiski väide, nagu püüaksin ma tänu sidemetega Briti roheliste parteiga 

usaldust pälvida. Mister Warman, kui teie püüate usaldust võita, siis on Briti 

roheliste partei toetusele viitamine selleks küll kõige abitum võimalus, 

rääkimata juba teie enda omast. 

Warmani ja Farberi (Bronfmanid) levitatava sapi tõttu peeti mind 

Ottawa lennujaama tollis ja immigratsioonitalituses kinni ja hoiti seal kuni 

kella kaheni öösel. Minu pagasis tuhniti põhjalikult (hea, et mul olid 

määrdunud sokid kaasas) ning iga paberitükk loeti “vihkamismaterjali” 

otsides läbi. Ei leitud midagi ning lõpuks sai asjasse segatud etturist ohvitser 

aru, et tegemist oli lihtsalt sulitembuga. Kuid ma ei saanud sellegipoolest 

lahkuda, sest leiti mingid immigratsiooninõksud, mille põhjal mind 

pikemalt kinni peeti. Uuesti kutsuti mind välja järgmisel, minu 

esinemispäeva, hommikul. Mind hoiti tunde kinni ja küsiti, mis kell mu 

kõne peaks lõppema. Vastasin, et kell neli. Mind lasti pärast nelja minema. 

Taas mundris mehed ja naised, iseenda vabaduse väravavalvurid. Nad 

kohtlesid mind nagu kurjategijat, otsekui olnuks kogu Warmani ja Farberi 
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(Bronfmanide) propaganda tõsi. Teisisõnu, nende mõistust kontrollis juba 

kellegi teise kujundatud idee. Pole midagi vägevamat kui varakult 

sisendatud mõte, sest pärast selle siirdamist näete ainult tõendeid, mis 

toetavad teie eelarvamust. Selle mõtte jõud filtreerib sageli alateadlikult 

informatsiooni, tõstes esile selle, millest selgub, nagu oleks teie algne 

nägemus vale. 

Richard Warmani negatiivne suhtumine häiris mu kohtumist Ottawas, 

kus viimase 48 tunni jooksul tuli esinemispaiku ikka ja jälle muuta, ning 

Ontarios Windsoris jäi see hoopis ära. Koos Bronfmanide Kanada 

Juudikongressi, selle tigeda eestkõneleja Bernie Farberi ja teistega 

organiseeris Warman minu esinemise ajal, mida tal kahjuks ei õnnestunud 

ära hoida, Toronto ülikooli Hart House Theatre’i ees meeleavalduse. Minu 

sõbratar, kes oli juba aastaid juudiga abielus, läks välja demonstrantide 

juurde ja küsis, kuidas nad teavad, et mina olen antisemiit. Tavaline lugu. 

“Keegi” (Warman ja Farber) oli nõnda öelnud, vastati. Kas nad on lugenud 

minu raamatuid? Ei. Kas nad on minu esinemisi kuulnud? Ei ole. Ehk 

astuksid nad nüüd sisse ja jälgiksid seda? Ei astu. Miks? Sest ta on 

antisemiit! Ainus põhjus, miks Toronto kohtumine sai toimuda, oli see, et 

ülikooli rektor keeldus allumast Warmani ja Farberi survele ega ahistanud 

minu sõnaõigust. Ta oli vapper mees, sest surve osutus määratu tugevaks. 

Varsti pärast seda lahkus ta “poolte kokkuleppel” ülikoolist. Minu aadressil 

kuulutatud valede tõttu viibis kuulajate hulgas ka Kanada politsei 

vihkamiskuritegude osakonna ülem. Pärast surusime teineteisel kätt ning tal 

polnud minu esinemise vastu vähimatki. Warman ja Farber (Bronfmanid) ei 

maininud seda seika kunagi. Kui olin lavalt alla astunud, tulid minu juurde 

kaks Kanada immigratsiooniametnikku, kes ähvardasid mind viivitamatult 

vahi alla võtta, kui ma ei nõustu ohvitseriga järgmisel hommikul kohtuma. 

Kui ma kohale jõudsin,  kuulsin, et ma ei tohi enam kordagi esineda. Küsige 

mõnelt kanadalaselt või kanadalannalt, kas ta elab vabal maal, ning enamik 

vastab vaimustusega jaatavalt. Kuna mind tembeldati fašistiks, siis pidi 

minu kohtumist juhatanud Vancouveri saare kooliõpetaja lahkuma 

kanadalaste nõukogust, mis nimetab end “sõltumatute ja erapooletute 

kodanike huvigrupiks”! Kampaania jätkus Warmani lendudega (kes 

maksis?) mööda Kanadat eesmärgiga õhutada kampaaniat, et mul ei 

lubataks Vancouveris 2000. aasta kevadel esineda. Kõigest vähesed arutud 

inimesed toetasid teda, kuid sellegipoolest õnnestus neil Farberi 

(Bronfmanide) mõju tõttu Torontos veenda Kanada peamist 

raamatukaupluste ketti Chapters, et see tühistaks minu raamatu 

tutvustamise. Raadioesinemiste kutsed võeti tagasi ning minu 

autogrammide jagamise ajal sõltumatus raamatukaupluses tormas sinna 

reptiilideks maskeeritud rahvarämps, kes mind sodiga loopis. Eks ole lahe 
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teada, et meie vabadusi kaitsevad säärase intellekti ja vaimuküpsusega 

isikud? 

Ja kõige selle ajal jätkus laste ahistamine, piinamine ja 

ohverdamine, manipuleeriti sõdade ja muude õudustega, 

kuid mister Warman ja mister Farber tegutsesid väga 

sihikindlalt, et see kõik jääks varjatuks. Nemad ilmutasid 

oma prioriteete väga selgelt. 

Vancouveri kohtumine, kus osales 1200 inimest, sai toimuda ainult 

seetõttu, et ma esinesin sõltumatu valdaja saalis. Mis tahes seos 

linnanõukogu, valitsuse või mõjukate organisatsioonidega oleks tähendanud 

sellegi esinemise ärajäämist, nagu oli varem korduvalt juhtunud ja juhtus ka 

pärast seda. Warman istus kogu mu esinemise ajal saalis ning selle rohkem 

kui kuue tunni jooksul kuulis ta oma kõrvaga, et ma ei rääkinud üldse 

juutide vandenõust ega isegi maininud sõna “juut”, sest selleks polnud 

vajadust. Tarvitses ainult rõhutada, missugust tõeparoodiat Warman püüab 

levitada. See esinemine on salvestatud videole From Prison To Paradise 

ning te näete oma silmaga, et siin räägitu on tõsi. Kui Warman olnuks 

lihtsalt rumal ja eksiteel, siis oleks kõik sealsamas lõppenud. Aga seda ei 

juhtunud. Just siis selgusid minu arvates Richard Warmani tõelised 

motiivid. Sel mehel oli kindel tegevuskava ning arvestades, kui väike kala 

ta Kanadas tegelikult on, täidab ta ilmselt kellegi teise käske. Kuni selle 

päevani olid tema ja Farber keeldunud minuga omavahel kohtumast või 

raadio teel väitlemast, ehkki võimalus oli välja pakutud. Warman püüab 

oma Ida-Kanadas asuvast kodust nüüd keelata minu esinemist kogu 

planeedil ning kui keegi tahab teada saada, kui lihtne on maailma 

kontrollida, siis tuleks tal ainult vaadata, kui kergesti saab võtta inimeselt 

sõnavabaduse ilma oma kirjutuslaua tagant tõusmata. Tal tarvitseb ainult 

jälgida minu veebisaidist, kus ma esinen, ning siis oodata, kuni kohtumiseni 

on jäänud mõni päev, mille jooksul ei jõua uut esinemispaika leida. Seejärel 

ta kas helistab sinna või läkitab sõnumi, et ma olen antisemiit ning 

süüdistan juute ülemaailmses vandenõus, ehkki teab omast käest, et see pole 

tõsi. Otsekui saatuse iroonia tõttu tsiteerib ta Briti ajakirjanduses aastaid 

tagasi ilmunud Kalmani ja Murray artikleid. Veelgi jälgim on aga tema 

põhjendus, miks ruumide valdajad ei soovi seal minu esinemisi kuulda – 

mina kirjeldavat tuntud inimesi laste ahistajate ja ohverdajatena. Vähe on 

neid, kes talle vastu vaidlevad ja sõnavabadust pooldavad. Kahjuks 

keelduvad paljud just tema jutu tõttu kohtumistest. Käesoleva raamatu 

kirjutamise ajal korraldas Warman Ida-Kanadast nõnda, et minu kavandatud 

esinemised Londoni Blackheathi kontserdisaalis, Stourbridge’i raekojas ja 

Kesk-Birminghami Burlingtoni hotellis jäid ruumide valdajate vastuseisu 

tõttu ära. Näete nüüd, kui kerge see on. Esinemispaikades keeldutakse 
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olukorda arutamast ega hoolita ebamugavustest, kulutustest ja 

kuulajaskonna petmisest, rääkimata juba inimeste sõnavabaduse 

ahistamisest. Seni kuni nende endi vabadusi ei ahistata, pole neil sellest 

midagi. Neil ei jätku arukust mõistmaks, et minu sõnavabaduse piiramisega 

ohustavad nad kõikide vabadust, sest luuakse pretsedent, et tohib ahistada 

iga inimese väljendusvabadust, kui ta räägib midagi vastumeelset (isegi siis, 

kui pole täpselt teada mida just!). 

Olukord on muutunud nii naeruväärseks, et pidin äärepealt kaotama 

esinemisvõimaluse oma kodupaiga Wighti saare auditooriumis, ehkki olin 

aastate jooksul seal vähimagi mureta mitu korda üles astunud. Kui ma 

poleks nõukogule kohalikus raadios vastu hakanud, siis oleksid nad mu 

ukse taha jätnud, olen selles kindel. Nõukogu saatis minu esinemise ajaks 

saali koguni “kontrollija”, kaasas advokaat ning taskus volitused, millega 

võis minu kõne katkestada, kui peaksin sätestatud piirist üle astuma. Ma ei 

tohtinud mainida lapsi ahistavaid ja ohverdavaid isikuid, kellele see 

tekitavat suuremat tüli, kui on lastele osaks langev vaev. Naiskontrollija 

teatas kohalikus ajalehes, et ma ei öelnud kordagi midagi säärast, mis oleks 

teda vähegi häirinud. Just sedasama oli öelnud ka Kanada politsei 

vihkamiskuritegude osakond, kelle esindajad saadeti minu loengule, et 

oletatava antisemitismi korral esitada mulle kriminaalsüüdistus. Võiks ju 

arvata, et sellega oli lugu lõppenud, aga võta näpust. Kui Birminghamis 

asuv Burlingtoni hotell kolm nädalat hiljem Warmanilt hoiatuse sai, 

keelduti mulle ruume üürimast ega soovitud minuga isegi rääkida või 

midagi selgitada.. Neile pakuti võimalust vestelda Wighti saarel mind 

jälginud kontrollijaga ja veenduda, et tuhandete miilide kaugusel asuv 

Warman räägib rumalusi, kuid Burlingtoni hotellis ei tahetud midagi 

kuulda. Mõistsin, et pärast surveavaldust olid nad ühendusse astunud Leedsi 

linna varieteeteatriga, kus ma olin kõigest kaks nädalat varem edukalt 

esinenud. Ehkki Burlingtonile teatati, et Leedsis polnud mingeid probleeme, 

öeldi mulle sellegipoolest ära. Sain nõupidamiste korraldaja Sarah Smalli 

allkirjaga väga lühikese faksi, milles informeeriti, et minu esinemist ei 

soovita, kuna see kahjustavat nende arvates hotelli reputatsiooni. See ei 

kahjusta teie “reputatsiooni”, miss või missis Small, sugugi rohkem kui teie 

enda ja teie kolleegide häbistav käitumine. Minu Briti esinemiste 

organiseerija Paul jooksis neid korraldades kannad rakku. Ta tegi seda, 

uskudes, et meie kõikide vabadus on sattunud ohtliku löögi alla. Aga kogu 

vaev osutus asjatuks, sest Richard Warmani üksainus telefonikõne või 

kirjalik sõnum tuhandete miilide tagant pani Suurbritannia saalivaldajatel 

püksid püüli sõeluma ning nood keeldusid kõige olulisemat põhivabadust 

tunnistamast. 

Kõik nende sündmustega seotud inimesed on Matrixi väravavalvurid. 

Meie planeedil on vähe neid, kelle kohta ei saa seda öelda. Ainult et 
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Richard Warmani ja Bernie Farberi (Bronfmanid) sugused mehed teavad 

seda, muud ei midagi. Kas nõnda, aga võib-olla on nende ajurakkude arv 

hoopis ohtlikult väike või enesepettuse võime kurjakuulutavalt suur. Ent 

ühevõrra vastutavad selle eest Rohelise Partei liikmed Kanadas ja mujal 

maailmas, kes teavad, mida nende nimel tehakse, kuid ometi istuvad, käed 

tagumiku all, ja lasevad tal takistamatult jätkata. Vaikijad, kes lubavad 

hirmutajatel segamatult vägivallatseda, on oma ükskõiksuse tõttu samuti 

väravavalvurid. Olin 1980. aastatel paar aastat Briti roheliste partei 

eestkõneleja, kuid see partei nagu ka samasugused kogu maailmas pole 

muud kui anonüümsete nabavahtijate peakorter. Just sellepärast saab 

Warman selle kattevarjus minu sõnavabadust ahistada. Ta on koguni 

esitanud taotluse, et minu internetisait maha võetaks. Seetõttu pidime 

informatsiooni säilitamiseks kiiresti valima teise serveri. On kulunud 

rohkesti aega ja vaeva, et nurjata tema katseid tsenseerida kõike seda, mis 

võiks paljude inimeste, eelkõige laste kohta teada anda. Ilmselt sai mister 

Warman väga vihaseks, kui tema tegevus paljastati veebisaidis ning tema 

ametlikud Roheliste Partei büroo numbrid ja elektronposti aadressid 

avalikustati, et inimesed, kelle vabadusi ta on maha surunud, saaksid välja 

öelda, mida temast arvatakse. Matrixi väravavalvur Richard Warman sobiks 

suurepäraselt illustreerima sõna “silmakirjatseja” tähendust. Leiate Kanada 

Rohelise Partei kontaktnumbrid veebisaidist. Samal ajal, kui Warman minu 

esinemiste nurjamisega tegeles, taunis Ameerika Ühendriikide Rohelise 

Partei juht Ralph Nader “tsensuuri”, mis võttis presidendivalimiste TV-

väitluse ajal temalt koha Bushi ja Gore’i vahel. Warman tegi kokkuvõtte 

suhtumisest vabadusse, öeldes endaga võrdse intellektitasemega 

ajakirjanikule Briti Independent On Sundayst nõnda: 

Ta on võtnud kõik kunagi eksisteerinud vandenõuteooriad ning 
need kokku sulatanud, luues nõnda iseenda veelgi suurema 
vandenõu. Tema kirjutised võiksid pärineda hullumeelse või 
pesuehtsa rassisti sulest. Mõlemal juhul  on need väga 
ohtlikud. Tema töös avaldub ebameeldiv antisemiitlik alatoon 
[ja mina arvasin, et olen “vihkamise müütaja”, kes avalikult 
taunib juute], millele tuleb juhtida avalikkuse tähelepanu. Kui 
juba ta ise on ebastabiilne, siis on seda ka tema järgijad, kes 
iga ta sõna külge klammerduvad. Mis kasu võiks siis tema 
esinemiste lubamisest olla? 

Kui keegi oleks neid sõnu öelnud möödunud sajandi keskpaiku natside 

mundrit kandes, siis poleks keegi üllatunud. Kui rääkija on Warmani arvates 

ebastabiilne, siis peavad seda tema määratluse kohaselt olema ka kõik 

kuulajad. Ja see on tõepoolest kohutav ning väga ja väga ohtlik. Mõtelge 

selle avalduse tähendusele. Nõukogude Liidu psühhiaatriahaiglad olid täis 

selle fašistliku/kommunistliku süsteemi täiesti terveid dissidentidest 
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ohvreid, sest nendesse suhtuti samamoodi, nagu mister Warman oma 

sõnadega äsja õigustas. Tegelikult kõlas tema mõte veelgi 

kurjakuulutavamalt: “Mis kasu võiks siis tema esinemiste lubamisest olla?” 

Selle küsimuse kõrkus muudab öeldu usutavaks. Ei natsliku Saksamaa fašist 

ega Hiina või Nõukogude Liidu kommunist osanuks seda paremini öelda. 

Kuid sellegipoolest austan ma tema õigust väljendada oma mõtteid. Nagu 

Voltaire ütles: “Mul ei tarvitse teie öelduga nõustuda, kuid ma kaitsen 

surmani teie õigust seda kuulutada.” Kahju, et mister Warman ei tunne 

sedasama teiste suhtes. Roheliste partei liikmed üle kogu maailma, see mees 

kinnitab, et rääkivat teie nimel. Kui kaua kavatsete veel sõnatult konutada? 

Seni kuni te tuimalt ootate, vastutate teie kõige eest, mida see mees teie 

nimel teeb ja kuulutab. Kui palju ruumide valdajaid peab veel selle 

vabaduse vaenlase survel otsustama? “Ajakirjanik”, keegi Jason Cowley, 

kes koostas Independent On Sundays avaldatud artikli, kordas 

kommenteerimata minu töö kohta öeldud sõnu “äärmuslik”, “tume” ja 

“ogar”. Kui seda on veelgi kurjemate ja äärmuslikumate sõnadega 

iseloomustatud, siis pole ma neid kuulnud.  

Ent ühel viisil osutab see eksiteel olev hologrammkujutis Richard 

Warman oma vabadusest hoolijatele siiski teene. Tema käitumine näitab, 

kui haprad on need vabadused ja kui illusoorsed. Idee, nagu asuksime vabas 

maailmas, on monumentaalne enesepettus. Inglismaal Manchesteris elavad 

inimesed arvavad, et nende kodulinn on vaba paik, kuid ometi pole mul 

õnnestunud seal leida esinemiskohta, kus saaksin kõnelda. Inglismaa 

lõunarannikul asuva Brightoni kodanike meelest elavad nad vabas linnas, 

kuid sellegipoolest ei ole mulle juba palju aastaid võimaldatud 

esinemisruumi, sest “antifašistid” ähvardavad hoonete valdajaid 

massiprotestidega ja hoiatavad, et kuulajaskond võib sattuda ohtu. Brightoni 

kunstikool valetas mulle, nagu oleks politsei minu sealse esinemise ära 

keelanud. Politsei ei teinud midagi sellist. Kuuldu oli lihtsalt ettekääne, sest 

nõnda on kergem ära öelda, kui sul on süldist selgroog. Kui me tellisime 

Brightonist põhja pool Crawleys teise ruumi, siis soovis nõukogu näha minu 

esinemise videot. See vaadati läbi ja leiti, et kõik on korras, aga 24 tundi 

enne kohtumise algust keelduti ruumi üürimast, sest anonüümne helistaja oli 

vihjanud võimalikule vägivallale kuulajaskonna suhtes, kui mul lubatakse 

esineda. Muide, too helistaja oli “antifašist”. Veel üks väravavalvur, veel 

üks valvekoer segadusse viidud karjas. 

Ka interneti tsensuur kuulub illuminaatide tegevuskavva. Internet on 

illuminaatide looming ning eksisteerib ainult sõjaväetehnoloogia tõttu. Seda 

on esitatud kui ülemaailmse informatsiooni vaba liikumise vahendit, kuid 

säärane jutt on üksnes varjamiseks. Tegelikult saab nõnda kõige lihtsamalt 

jälgida elektronposti vahendusel toimuvat isiklikku kirjavahetust ning 

inimeste külastatavad veebisaidid annavad jälgijatele võimaluse koostada 



Ptk 19    Väravavalvurid 

 486 

igaühe isiksuse ja teadmiste koondkokkuvõtte. See tähendab kontrolli. 

Esialgu tagasihoidlikult, nüüd ikka jõulisemalt võetakse interneti eelised, 

vaadete ja informatsiooni vaba levik sihikule ning kõige agaramalt nõuavad 

seda… Bronfmanid! Peagi näete massikallaletungi internetivabadusele, 

nagu Richard Warman ja tema nööritõmbajad on minu veebisaiti juba 

rünnanud. Tsensorid ei võta seda kunagi omaks. See pole nende kuvandile 

hea, eriti veel siis, kui avaldatakse sõnavabadust toetavaid artikleid, nagu 

seda teeb Roheline Partei. Alati leitakse ettekääne, nagu kaitstaks vabadust, 

mitte ei hävitata seda. Aga kui sama kriteeriumi rakendatakse nende endi 

suhtes, siis pistetakse virisema nagu kolmeaastased. Enesepettus on Matrixi 

iseloomulik vaimuseisund. Tere tulemast Matrixisse, mister Warman. 

“Ajakirjanikest” väravavalvurid 

Ajakirjandus on jõud, mis kogu Matrixit koos hoiab. Vaat mispärast 

kuulub see illuminaatidele. Ilma Matrixi lakkamatu propagandavooluta 

ajakirjanduses üle kogu maailma poleks illusiooni võim sugugi nii 

põhjapanev nagu praegu. Ei tarvitse kontrollida iga ajakirjanikku eraldi, et 

dikteerida, mida  avalikkus kuulub või ei kuule. Kui ajakirjanikud oleksid 

eelarvamusteta, mõtlevad ja arukad inimesed, kes hoolivad vabadusest, siis 

poleks mingit probleemi. Kuid enamik neist pole seda ning need, kes teavad 

tõde ja tahaksid sellest kirjutada, mõistavad peagi, missuguses 

väljendusvabaduse vanglas nad peavad tegutsema. Olin ise aastaid 

ajakirjanik ning tean, kui vähe neil on maailmast aimu peale selle, millest 

hommikulehtedes kirjutatakse või TV-uudistes räägitakse. Olen selle 

informatsiooni levitamise algusest peale tundnud nende tööd teisest küljest 

ning on lausa jahmatav kogemus näha lähedalt maailmas toimuva ja sellest 

inimestele räägitava vahel seisvat intellekti. Ma räägin nii TV-

tippkorrespondentidest kui ka suurte ja väikeste ajalehtede 

propagandapahna levitajatest. Kokkuvõtlikult öeldes, ajakirjanduses ja 

poliitikas jõuavad tippu peamiselt kaht liiki isikud: (a) need vähesed, kes 

teavad, mis tegelikult toimub, ning toetavad selle arendamist, ja (b) 

ülejäänud, suurem osa, kes ei mõista, mis maailmas aset leiab. Briti 

peaminister Tony Blair ja tema asemik John Prescott on mõlema liigi 

täiuslikud esindajad ning ajakirjanikega on täpselt samuti. Ja ometi on just 

nemad isikud, kes meile iga päev selgitavad, mida peame inimestest ning 

sündmustest arvama. Üks iseloomulik ütlus kõlab nõnda: “Suurt briti 

ajakirjanikku ei saa ära osta või jõuga mõjutada, aga nähes, mida nad 

altkäemaksutagi teevad, puudub selleks vajadus.” 
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Üldiselt on ajakirjanikud nagu enamik poliitikuid meie planeedi kõige 

vähem informeeritud inimesed. Nad on illuminaatide “normide” orjad, 

vaimselt ja emotsionaalselt otsekui lambakari. Kui on juba sätestatud, mis 

on vale või õige, hea või halb, võimalik või võimatu, siis hakkab 

ajakirjandus valgustama maailma sellest perspektiivist. Nad on Matrixi 

kloonid. Mõni sajand tagasi oleks praegune ajakirjandus naeruvääristanud ja 

ohtlikena tauninud kõiki, kes oleksid kinnitanud, et Maa pole lapik. Miks? 

Lihtsalt sellepärast, et ametliku võimusüsteemi kehtestatud “normi”, 

tunnustatud “tõe” järgi oli Maa lapik. Kuna iga generatsiooni 

“ajakirjanikud” räägivad just sätestatud tõekspidamiste alusel, siis oleks 

kõik erinev alati ohtlikuks või ogaraks tembeldatud. Või, nagu minuga 

juhtus, mõlemaks korraga. Nad ei uuri üldse, kas see erinev võib ehk tõeks 

osutuda. Nende meelest on see lihtsalt erinevuse tõttu vale. Ja loomulikult 

petavad nad eelkõige iseennast, uskudes, et “ajakirjanikena” peaksid nad 

mõistma, mis on tõde. Küsige mõnelt ajakirjanikult Bilderbergi grupi kohta 

ja vaadake, kuidas selle mehe või naise pilk klaasistub. “Mis Bilder?” Olen 

seda küsimust ikka ja jälle maailma paljudes paikades esitanud, kuid pole 

leidnud veel ühtki, mitte ainsatki, kes oleks sellest grupist kuulnud. Ent 

ühtaegu tõrjuvad nad vandenõu paljastava informatsiooni kui totra ja 

paranoilise väljamõeldise tagasi. Kui te oleksite illuminaat, kes soovib 

inimesi teadmatuses hoida, siis levitaksite oma ajakirjanduses just seesugust 

mõtteviisi, eks ju? Muidugi teeksite seda ja sellepärast ongi nõnda. 

Ma võiksin tuua selle kohta palju iseloomulikke näiteid, kuid üks selle 

raamatu kirjutamise ajal kogetud seik sobib nende kõikide kohta korraga. 

Mulle helistas mees nimega Jason Cowley, kes kirjutab ajalehes 

Independent On Sunday. Muide, sõna independent (“sõltumatu”) võib 

tähendada mida tahes. Ajalehte võib nimetada “sõltumatuks” samamoodi, 

nagu riiki relvajõul valitsevad diktaatorid kuulutavad oma maa 

“demokraatia esirinnas” sammuvaks. Sellega püütakse tegelikkust varjata. 

Independenti lehegrupp kuulub illuminaatide variisik Tony O’Reillyle, 

kellele kuulub palju meediaettevõtteid kogu maailmas, sealhulgas ka 

Lõuna-Aafrika Vabariigi peamine ajalehtede grupp. O’Reilly, kes 

uhkeldades räägib sidemetest sääraste inimestega, nagu seda on Henry 

Kissinger, on Zimbabwe korrumpeerunud ja kuritahtliku diktaatori Robert 

Mugabe lähisõber. Jah, ta sobib hästi “sõltumatu” ajalehe väljaandjaks. 

Niisiis, too Cowley helistas mulle ning ütles, et tuleb kuulama minu 

esinemist Wighti saarel, mida olen varem maininud. Esimesed muljed 

osutusid vastumeelseks. Minu räägitu ei pakkunud talle huvi ning ta pööras 

jutu kõrvale alati, kui ma juhtusin midagi olulist mainima. Ta ütles, et 

soovivat “filosoofilise artikli” kirjutada. Ajakirjanike keeles tähendab öeldu 

umbes seda: “Olen pähe võtnud teema, mida tahaksin arendada, mind on 

haaranud idee, ja miski ei tohi seda häirida.” Näiteks, faktid. Jason Cowley 
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moodi mõtlevad isikud olid minust aastate jooksul palju sõnnikut kokku 

kirjutanud ja seda minu pihta pildunud ning ma teadsin, et tema kavatseb 

lisada sellele oma jao. Näen neid juba miilikauguselt läbi, sest nad ei oska 

ennast maskeerida. Ütlesin sõbrale: “Minu meelest on see Independenti 

mees üks kolossaalne tagumik ja ma tean, mida ta kavatseb teha.” Cowley 

oli öelnud sedagi, et ta tuleb “avatud mõistusega”, ja see tähendab mulle 

alati punast lippu. Tahaksin, et mul oleks dollar iga mulle lähenenud mees- 

või naisajakirjaniku kohta, kes on tulnud just samasuguse jutuga. Niisiis ta 

jõudiski kohale. Tegelikult kavatses ta tulla alles kolm tundi pärast 

esinemise algust ning kirjutada siis artikli sellest, mida ma olin rääkinud! 

Selgitasin, kui naeruväärne ja sobimatu see on, ning alles pärast seda lubas 

ta saabuda varem. Juba see tunnistas selgesti, et minu esimene mulje oli 

olnud õige. Ta ei hoolinud mu jutust vähimatki, sest artikkel ja selle 

põhiteema olid tal peas juba valmis. Enamasti on see nende kõikidega 

nõnda. Ent sellegipoolest veetis ta sel päeval suurema osa ajast saalist väljas 

ega kuulnud, mida ma tõenditest rääkisin. Säärase käitumisega solvas ta 

rängalt oma lugejaid ja ilmutas nende suhtes suurt põlgust. 

Sel päeval rääkisid kohalolijad ühtepuhku mu perekonnale, et Cowley 

olevat esitanud neile mõttetuid ja suunavaid küsimusi, ning nad mõistsid 

tema uuristamisplaane. Sellegipoolest arvas ta, et oskab oma kavatsusi hästi 

varjata. Naerunumber. Tegelikult inimesed lõpus naersidki tema üle, kui ta 

seal saalis edasi-tagasi sisse ja välja sõelus, arvates seejuures, et keegi ei 

pane tema sepitsusi tähelegi. Ta arutles minuga vesteldes umbes 

nelikümmend minutit minu vaimse seisundi üle (olen teistest erinev, seega 

ilmselt peast segi) ning vihjas kõigele sellele hämmastavale, mida olin 

1991. aastal Peruus kogenud (mainimata seejuures ainsatki neist). 

Vandenõu kohta ei esitanud ta ühtki küsimust. Jason Cowley on üks kõige 

väiksema intelligentsiga “ajakirjanikke”, kellega olen kunagi kohtunud, 

ning oma “uurimuse” alusel pani ta kirja: “Icke’i nägemus on pimestatud, 

sest see näib muutuvat üha sügavamalt pettekujutluslikuks ja paranoiliseks, 

ning tema ulatuslikus vandenõuteoorias peitub palju pahatahtlikku ja 

arutut.”
4
 Need sõnad kirjutas mees, kes ei mõista minu öeldut, sest ta ei 

vaevu selles selgusele jõudma. Ta lõpetas järeldusega, et võib-olla peitub 

suurim saladus hoopis saladuse puudumises ning et pole olemas 

kõikehõlmavat ühtset välja. Mõned hiilgava mõistusega eelarvamusteta 

tõelised teadlased üllatuksid seda kuuldes väga, aga kes võiks kahelda kõike 

teadvas ja uurimist põlgavas mister Cowleys või ajakirjanike kambas, kus ta 

tegutseb? Tema arvates seisnevat minu ideede häda selles, et need ei lähtu 

pühadest tekstidest ega usust ainujumalasse. Cowley oli kuulnud minu 

arutlust (tegelikult vist mitte), et kõik olemasolev on üksainus piiritu 

teadvus. Ta tsiteeris G. K. Chestertoni, kelle sõnad pidid toetama seda, mida 

tema minu “probleemist” arvab: “Kui inimene lakkab uskumast Jumalat, 
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siis ei usu ta enam õieti midagi, ta usub ükspuha mida või keda.” Niisiis, kui 

te usu mingit Jumala ametlikku versiooni, siis ei saa teid tõsiselt võtta. 

Kui põhjalikult Cowley siis minu väidete paikapidavust uuris? Ei 

vähimalgi määral. Nagu kõik teisedki. Ja kõike sedasama kirjutanuks ta ka 

siis, kui oleks mu loengule kolm tundi hilinenud, nagu ta esialgu kavatses. 

Kas ta oli lugenud mu raamatuid? Ei. Matrixi daamid ja härrased, just 

säärane mentaliteet hoiab inimest illusiooni orjuses, sest tegemist pole 

erandiga, vaid reegliga, mis valitseb kogu maailmas. Pime talutab pimedat 

ning sõge juhatab sõgedale teed. Ma räägin oma esinemistel tuntud 

isikutest, kes ohverdavad ja ahistavad lapsi, Ted Heathi sugustest meestest. 

Mida Cowley üldse kirjutas massilistest rituaalmõrvadest ja -ahistamistest? 

Mitte midagi. Missuguseid uuringuid korraldas ta hiljem, et näha, kas 

kuuldu vastab tõele? Mitte mingisuguseid. Mida ta ütles kõikide minu 

esinemistes mainitud üksikasjalike seoste kohta, millest selgus näiteks 

seegi, et samade organisatsioonide (nagu seda on Bilderbergi grupp) 

liikmeid nimetati Bosnia konflikti ajal kõikideks peamisteks 

rahuläbirääkijateks? Mitte midagi. Mida ta kirjutas mis tahes eriti 

üksikasjalikust informatsioonist, mida ma sel päeval jagasin? Ei vähimatki. 

Kogu see ainulaadne informatsioon ja kõik üksikasjad jäeti kõrvale, sest 

mina nägevat kõiges ainult vandenõu. Just nõnda. Mister Cowley nagu 95 

protsenti tema “kaasajakirjanikest” pole piisavalt arukas mõistmaks, et ta on 

teiste inimeste ja ka iseenda mõistuse väravavalvur. Aga, nagu ma ikka 

ütlen, pole ta erand, vaid reegel. Ma ei usu, et mister Cowley ja 

temasugused teaksid, kuidas olla erand. Nad elavad normidele allutatud 

maailmas ning püüavad neid teistelegi kehtestada ja põlistada. 

Kohtusin 1997. aastal Ühendriikides viibides Briti ajalehe Observer 

“ajakirjanikuga”, kelle nimi oli vist Taylor. Rääkisin talle ulatuslikust 

mõttekontrollist ning laste mõrvamisest ja ahistamisest, millega on seotud 

George Bush ja teisedki tuntud isikud. Ta nimetas seda “sajandi looks”. 

Pakkusin talle võimalust kohtuda ohvrite ja teiste asjaosalistega, kes teda 

põhjalikumalt valgustaksid. Andsin talle oma numbri, et ta saaks minult 

nende nimesid ja aadresse küsida. Ta ei helistanud kunagi. Ta astus eemale 

ja avaldas järgmisel pühapäeval artikli, mis oli lihtsalt narritamine. Ning 

kogu aeg ohverdatakse satanistide rituaalide ja mõttekontrolli projektide 

käigus lapsi, neid piinatakse ja ahistatakse. Kui näeksite tüüpilise ajalehe-, 

raadio- või TV-uudistetoimetuste igapäevaelu, siis annaks see teie 

mõistusele jahmatava löögi. Teleprinterist tulvab lakkamatult ülemaailmsete 

uudisteagentuuride (need kuuluvad illuminaatidele) sõnumeid, mida 

trükitakse või saadetakse eetrisse, nagu oleks kõik tõsi. Neil 

uudisteagentuuridel on korrespondente igas riigis ning kui seal toimub 

midagi olulist, lähetatakse tolle ühe reporteri sõnum üle kogu maailma 

kõikidele tähtsamatele uudiseleviorganisatsioonidele. Kui too reporter 
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juhtub millestki vääriti aru saama või peab seda sihilikult tegema, siis 

mõistavad kõikide ajalehtede, raadio- ja televisioonijaamade 

uudistetoimetused seda sama vääriti või valgustavad just soovitud nurga alt. 

Iga tund rebivad kogu planeedi raadiodiktorid teleprinterilt ettekirjutatud 

uudistebülletääne ja loevad need tõe pähe ette. Muide BBC-s ( 

Suurbritannia) nimetataksegi seda toimingut rebimiseks ja lugemiseks. 

Nende “uudiste” väljakuulutajal endal pole aimugi, kes need kirjutas või 

kust allikast kõik see pärineb, tõelevastavusest rääkimata. Kuulajad võtavad 

“uudised” teadmiseks ning need mõjutavad kõiki nende vaateid elule, 

inimestele ja maailmale. Just sellepärast peame kahtlema kõiges, mida 

meile sääraste allikate kaudu edastatakse. Lihtsalt kuulake mis tahes TV-

uudiseid ning alati lähtub ajakirjanik sündmuste ametlikust versioonist ning 

räägib selle oma sõnadega ette. Nüüd tehakse nii, et diktor pärib inimeste ja 

sündmuste kohta reporterilt, selle asemel et küsitleda asjaosalisi endid. 

“Ja nüüd on meil ühendus korrespondent John Reynoldsiga, kes 

viibib sündmuspaigas. John, mis seal toimub?” 

“Tead, Michael, usutavasti Lähis-Idast pärit terroristid panid vist 

pommi.” (Ta on ametlikest allikatest teada saanud, et oletatavasti 

Lähis-Idast pärit terroristid lõhkasid pommi.) 

“Nagu ma aru saan, keskenduvad juurdlust toimetavad politsei ja 

julgeolekuagentuurid terrorigruppidele, kes on seotud Liibüaga, 

Iraagiga, Iraaniga jne. jne.” (Ametlikud allikad on talle teatanud, 

et juurdluse tulipunktis on mõni säärane grupp. Pole lugu, kas see 

on nõnda või mitte, reporter edastab seda, mida räägitakse.) 

“Tundub, et pomm lõhati protestiks ÜRO Lähis-Ida poliitika vastu, 

kuid peaminister teatas, et senine poliitika peab jätkuma, sest 

terrorismile ei tohi järele anda. Parlamendis tahetakse kiiruga 

vastu võtta uusi julgeolekuseadusi, mis kaitseksid avalikkust 

edaspidiste rünnakute eest.” (Kõik see pärines ametlikest allikatest 

ning reporteril polnud aimugi, kas see on tõsi või mitte. Öeldu 

kinnitab: (a) ÜRO senise poliitika toetamist ning (b) avalikkuse 

kaitseks mõeldud, kuid vabadust piiravate uute seaduste 

vastuvõtmist.) 

See reporter ei püüa inimesi petta ega valesõnumeid levitada. Aga tema 

informatsioon pärineb ametlikest allikatest, mistõttu temast saab sündmuste 

ametliku versiooni kuulutaja. Nõnda juhtub iga päev. Ta pole sõltumatu 

vaatleja ja reporter, kõigest pisut enam kui suhtekorraldaja, kes peab 

avalikkusele usaldusväärsena tunduvat ametlikku informatsiooni edastama. 

Kui BBC reporter Peter Snow püüdis Falklandi sõjast erapooletult rääkida 

ning kasutas fraase nagu “Briti valitsus arvab…” või “… väidab…”, siis 
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valitsus ei toetanud seda kiiduväärt korrektsust, vaid hoopis mõistis ta 

ülejäänud ajakirjanduse toel Briti-vastasena hukk! Maailma ajakirjanduses 

töötavatest meestest ja naistest, mõni auväärne erand välja arvatud, on osa 

Matrixi väravavalvurid ja osa Matrixi meelsusest petetud inimesed. 

Keegi ajakirjanik avaldas jahmatava artikli, nagu oleksin ma antisemiit 

ning levitaksin mõttetuid ja lausa hulle vandenõurumalusi. Ilmselt ta koguni 

helistas TV-programmi juhtidele, mistõttu minu esinemine tühistati. Aastaid 

hiljem helistas ta mulle ja tunnistas, et ei usu enam minu antisemitismi ning 

et olevat möödunud aja jooksul ise küllalt palju näinud ja veendunud 

ülemaailmse vandenõu uurimise vajaduses. Vähemalt jätkus tal julgust oma 

arvamust muuta ning ta pole viimane, sest tõendid muutuvad üha 

ilmsemaks. Kui nõnda juhtub, siis peavad cowleyd, taylorid, warmanid ja 

farberid kõikidele ahistatud lastele vastama. Usutavasti valmistavad nad ette 

hea põhjenduse, miks hoopis teises suunas vaadati ning naeruvääristati kõiki 

ahistamist kinnitavaid tõendeid, soovimata nende tõepäras iseseisvalt 

veenduda. Või miks püüti laste hädade avaldamist häälekalt maha suruda, 

nagu seda tegid Warman ja Farber. Globaalne meedia on paljudel viisidel 

Matrix ning ajakirjanikud üle maailma selle suuresti teadmatuses olev 

propagandamasin. 

Inimestest väravavalvurid 

Me kõik oleme teatud määral väravavalvurid, sest illusioon on 

sedavõrd mõjukas. Kõik on suhteline. Seni mainitud peamiste 

väravavalvurite elukutsete ja mõtteviiside esindajate hulgas on palju 

korralikke ja hoolivaid inimesi, kes on Matrixi intelligentsuse raames 

vägagi arukad. See on oma vanglaga harjunud vahialuse tarkus, tänu millele 

ta oskab põigelda, kõrvale hiilida ning mängida selle piirangute ja reeglite 

raames edukalt oma mängu. Ent see arukus ei näe vanglamüüre, uskudes, et 

ta on vaba. Sellest väljamurdmiseks ei vajata seesugust mõistlikkust. Tarvis 

läheb tarkust. Olen käesolevas peatükis rõhutanud, kuidas suletud mõistused 

ja Matrix kujundavad väravavalvureid ning mismoodi juurutatud mõtteviis 

nad vaimse, emotsionaalse ja hingelise vabaduse väravate ette vahiks seab. 

Nimetatud elukutsete tõttu on nad eriti tõhusad väravavalvurid, kuid 

tegelikult oleme seda meie kõik. Kõik need, kes püüavad oma reaalsust 

surve, naeruvääristamise ja mis tahes muude vaadete vääriti esitamisega 

teistele peale suruda, aga ka vanemad, eakaaslased ja partnerid, kelle tahtel 

tuleb kellegi teise reaalsus omaks võtta. Üks partner on teiste väravavalvur, 

vanemad on seda oma lastele, lapsed jälgivad üksteist, naabrid peavad teisi 
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naabreid silmas, preestrid karjatavad usklikke, ajakirjanikud hoiavad masse 

lõas. Minu sõber Michael Roll ütles kord: 

Oled sündinud armastavatest vanematest ja nad ütlevad sulle, 
et kaks pluss kaks on viis; sa lähed kooli ja kuuled õpetajatelt, 
et kaks pluss kaks on viis; sa astud ülikooli ja tiitlitega 
professorid kinnitavad, et kaks pluss kaks on viis; ajakirjandus 
kordab lakkamatult, et kaks pluss kaks on viis, sest just seda 
“normi” nad orjalikult austavad ja levitavad; ning kõik inimesed 
sinu ümber usuvad sedasama, sest nad pärinevad samast 
süsteemist nagu sinagi. Kas on siis mingi ime, et säärases 
olukorras ja arvestades seda, mida me iga päev kogeme, 
arvavad miljardid inimesed oma elupäevade lõpuni, et kaks 
pluss kaks on viis? 

Suurepärane mõte. Vastus peaks olema neli, ainult et inimesed ei tea 

seda ning enamik neist ei vaevugi selgust otsima. Kui soovime olla vabad, 

siis on juba aeg sellega pihta hakata. 
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Meie ei ole inimesed vaimsel teekonnal. Me oleme vaimsed olendid 

inimlikul teekonnal. 

Stephen Covey 

 

Meid kõiki ootavad paljud suured võimalused, mis on hiilgavalt võimatuteks 

situatsioonideks maskeeritud. 

Charles Swindoll 

 

Olgu pealegi, vaadelgem seda kõike avaramas perspektiivis. Olen kogu 

käesolevas raamatus rääkinud eksistentsi paljudimensionaalsest olemusest. 

Seetõttu on raske, tegelikult koguni võimatu esitada tõelist pilti, mis meie 

maailmas, meie sagedusvahemikus toimub. 

Tahaksin küsida, mis on tõelisus? Kohe kui olete sisenenud 

paljudimensioonilisse reaalsusse, mõistate, et pole olemas ülimat tõde, välja 

arvatud see, et me kõik oleme üks ja seesama energia, mis väljendab ennast 

otsatul hulgal viisidel. Ja pärast seda oleme “tõega” ühel pool. Kõik muu 

pole sedavõrd tõde, vaid meie nägemus sellest, mida näeme. Või arvame 

nägevat. See, mis on tõsi minu universumis, pole seda teie omas. See, mida 

te olete lugenud, on antud hetkel minu universum ja minu reaalsus. Pigem, 

üks minu reaalsustest. Oleme aheldatud uskumusest, et juhul, kui üks on 

“tõsi”, siis vastupidine ei saa seda olla. Näiteks, kui maailm pole täiuslik, 

kuidas saab see siis ühtaegu olla täiuslik? Aga saab, ja ongi. Kui te vaatate 

seda maailma Matrixi perspektiivist, siis on see kaugel täiuslikkusest, olgu 

see täiuslikkus missugune tahes. Me näeme otsatul hulgal kannatusi, 

solvamisi, konflikte ja kurbust. Niisiis on reaalsus, et maailm pole täiuslik, 

tõepärane ja kindel. Aga kuidas me saame areneda ja rohkem teadmisi, 
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tarkust ja mõistmist omandada, kui me ei jälgi oma tegude tagajärgi? Me ei 

saa. Kui lapsed ei kogeks oma käitumise tagajärgi, siis ei muudaks nad seda 

ega teeks erinevaid valikuid. Looja on korraldanud suurepäraselt, et me 

näeksime valikutest põhjustatud tagajärgi, pigem siiski nende valikute 

varjus peituvad kavatsusi, selgesti oma silme ees. See ebatäiuslik maailm on 

inimeste valikute, valitsemist ja hävitamist ihalejate valikute tagajärg, kuid 

ühtaegu ka nende valik, kes istuvad, käed rüpes, ja lasevad neil seda teha, 

või sulevad oma mõistuse toimuva ees, sest nõnda on nende meelest kõige 

lihtsam. Niisiis, meie evolutsiooniteekonna määratluse kohaselt esindab 

loome meie tegevuse ja tegevusetuse tagajärgi, muutes sel viisil maailma, 

milles me elame, absoluutselt täiuslikuks, sest me kogeme just seda, mida 

peamegi kogema. Kaks ilmset vastandit, kuid mõlemad on tõesed. Elu on 

paradoks, aga siiski mitte, sest need pole paradoksid, vaid erinevad 

perspektiivid. Need ei ole vastuolud, vaid täiendid. 

Mulle on aeg-ajalt öeldud, et ma olevat oma sõnades ja tegudes 

vastuoluline. Aga ma pole seda. See on lihtsalt rääkijate nägemus. Ja kui te 

otsustate paljudimensioonilise olendi üle ühest vaatevinklist, siis näete te 

ilmseid vastuolusid. Kui me inimese sõnade või tegude üle otsustame, kas 

siis küsime kunagi, mis tasandilt, seega mis perspektiivist need sõnad ja 

tegevused pärinevad? Ei, me näeme üht isikut ja otsustame nõnda, nagu 

oleksid kõik tema moodi. Aga meid on palju. Kui ma reageeriksin sel hetkel 

millelegi või näeksin midagi oma Matrixi-tasandi holograafilise “füüsilise” 

kuju seisukohalt, siis näeksin kõike teatud viisil. Aga mõnel teisel 

peegeldumise hetkel, kui mul avaneb seos enda olemuse kõrgemate 

tasanditega, näen neidsamu sündmusi ja kogemusi sootuks erinevas 

valguses. See pole vastuolu, hoopis vaadeldava tasandi mõistmine. Kui 

jälgite mõnda minu esinemist, siis näete mind seda tehes reaalsusi nihutavat, 

alati kulmineerudes ülimas reaalsuses, milles me kõik oleme üks ja mida 

nimetatakse armastuseks. Niisiis olen kirjutanud selle raamatu ühe reaalsuse 

perspektiivist ning minu meelest pakub see tõese peamõtte, mis selles 

reaalsuses sünnib. Aga see pole ainus ning ma näen seda olulist mõtet ja 

lugu paljudest teistest reaalsustest. Kõrgeimast, kuhu ma seni olen jõudnud, 

tundub see kõik olevat lihtsalt mäng. Kosmiline mäng, mida nimetatakse 

evolutsiooniks, mäng, mis kannab armastuse nime. 

Matrix on nagu kinoekraan ning meie filmitegelased. Või, nagu 

Shakespeare ütles, kogu maailm on lava ja meie oleme näitlejad. Kui 

reptiloide ja teisi astraalmanipuleerijaid poleks olemas, siis peaksime nad 

välja mõtlema. Tõtt öelda, me olemegi vist seda teinud. On olemas teisi 

meie tasandeid, mis ennast meie palgele seavad. Need on meie määramatu 

mina tasand, üks meie reaalsustest, mida meid ahvatletakse vaatama ja 

ümber kujundama. Kui me neid vihkame, siis vihkame iseennast. Need on 

meie vari, osa meist, mida me ei soovi täna ära tunda ega seda tunnistada. 
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Kui meie varimina on meie eest peidetud, siis jäävad reptiloidid varju ja 

kontrollivad meid vargsi edasi. Kui me seda tunnistame, ilmuvad nad 

nähtavale ja me näeme, mis on teoksil. Üks on teise peegeldus. Mida 

rohkem me oma varikülge eitame, seda rohkem tagajärgi meie ette 

paigutatakse, sest just nõnda see mäng toimub. Mida kauem me eitama 

jääme, seda vägevamaks ja väljakutsuvamaks tagajärjed muutuvad. See on 

meie valik. Vaadake otsekohe või vaadake hiljem. Sest me peame nägema. 

Küsimus on ainult selles, kui äärmuslikud peavad olema tagajärjed, enne 

kui me seda teeme. Selles Suure illusiooni filmis esitame me oma rolle 

ühiselt kosmilist mängu teenides. Kui Richard Warman poleks püüdnud 

mind vaigistada ja minu informatsiooni maha rõhuda, siis poleks minus 

sündinud masenduse võitmise trots ja ma ei oleks tänu sellele edasi 

arenenud. Kui Richard Warman poleks mind taga kiusanud, siis ei oleks tal 

tarvitsenud tunda oma tegevuse tagajärgi ning oma kogemuste varal üle 

elada, mida Looja laseb talle osaks langeda. Kui Jason Cowley sugused 

ajakirjanikud poleks minust ja mu tööst tahtlikult valesti rääkinud, siis ei 

oleks minus sündinud Matrixi reaktsioonidest lahtirebimise trots ning 

masendus sellest, mida kirjutati. Ja mulle poleks antud siis suurepärast 

võimalust näha, kuidas ajakirjanikud Matrixi mentaliteeti kaitsevad ja 

toetavad. Kui Cowley ei oleks mind taga kiusanud, siis poleks ilmnenud 

tõendeid, mis osutasid, et tema taunitu ja naeruvääristatu on tõene, ning ta 

poleks mõistnudki, missuguses vanglas ta ise elab ning tahab teisigi sinna 

saata. Kui meil poleks illuminaate, ei saaks kogeda tagajärgi, mis juhtub 

siis, kui loovutate oma mõistuse kellegi teise reaalsusele ning nõuate, et 

igaüks teeks samamoodi. Kui illuminaadid ei mõjutaks inimrassi, siis ei 

tunneks nad tagajärgi, mida oma tahte teistele pealesurumine kaasa toob. 

Me kõik pakume üksteisele kogemusi. Tegelikult pakume me neid 

iseendale, sest meie oleme kõik. Pole olemas meid ega neid, isegi “meie” on 

olematu. On ainult üks määramatu “mina”. Meie oleme reptiloidid ja 

deemonid ning ühtaegu need, kellega nad manipuleerivad, sest me kõik 

oleme üks ja sama “mina”. 

Niisiis, see, millest ma olen siin rääkinud, on kosmilise mängu üks 

tasand – koht, kus mäng on vastastoimes tiheda füüsilise reaalsusega. See 

pole kogu lugu, kõigest osa sellest. Mängu väljakutse seisneb mõistmises, et 

see on mäng. Kui me seda teeme ja illusiooni läbi näeme, saame peavõidu, 

uks avaneb ja me pääseme siit välja. Füüsiliselt võime ju selle sees olla, 

kuid me ei kuulu enam osana sellesse. Minu elukogemused, eriti need, mis 

on mulle alates 1991. aastast osaks langenud, sageli äärmuslikud ja Briti 

avalikkusele teatavaks saanud, pole mind ikka veel Matrixist vabastanud. 

Kuid need on andnud mulle suurema vabaduse kui kunagi varem. Ja ma 

jõuan sihile. Pean veel kohtuma ükskõik kellega, kes oleks sellest 

illusioonist täielikult vaba, sest me otsime seda millestki hoolimata oma elu 
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igal hetkel. Olen kohanud paljusid, kes arvavad ennast seda, kuid nad on 

lihtsalt selle illusiooni mõne teise tahu külge takerdunud. Neid hoiab lõksus 

illusioon, nagu oleksid nad illusioonist vabad, mis aga ometi neid 

lakkamatult kontrollib. Mida rohkem ma oma mõistuse varjatumaid kihte 

Matrixist puhastan, seda hullemaks ja äärmuslikumaks inimesed mind 

peavad. Aga ma pole hull ega äärmuslik. Hoopis Matrixist hüpnotiseeritute 

nägemus ja kui nad ometi saaksid tagasi astuda ja silmitseda maailma, mida 

nad normaalseks ja arukaks peavad, siis nähtaks, kui äärmuslik ja hull see 

on. 

Oma kogemustest lähtudes – ja just nende alusel saangi rääkida –, on 

esimene samm vabaduse poole mõistmine, et  me elame illusioonis. Selleta 

võidab Matrix alati. See pole sugugi kerge, kui kõik tundub nii väga 

“reaalne” olevat. Meeled petavad meid ja ajavad segadusse, sest need 

tajuvad ainult tillukest osa kõigest. Kui saaksime oma raadio või teleri 

häälestada ainult CNN-ile või BBC-le, siis kuuleksime õige väikest 

sagedusriba tegelikult olemasolevast. See on ääretult piiratud ja erapoolik 

nägemus elust ja võimalusest. On ju nii palju, millest me siis midagi teada 

ei saaks. Meie meeled petavad meid samamoodi, kui me ei hoolitseks 

tasakaalustamise eest, avades ennast oma taju ja intuitsiooni kõrgematele 

sagedustele, et meeled illusiooni ära tunneksid. Niisiis on Matrixi 

mentaliteedist vabanemise alus teadmine, et me elame oma mõistuse ja seda 

mõjutava jõu loodud unistuste maailmas. Ikka ja jälle vaatan ma füüsilist 

maailma ning näen seda vibreeriva energiana. Filmi “Matrix” numbrid ja 

koodid on selle visualiseerimiseks hea moodus. Leian, nagu kinnitaks see 

mulle alatasa, et ma elan arvutimängu virtuaalses reaalsuses ning et see, 

mida me näeme, on see, mida me arvame nägevat või mille nägemisest 

meile räägitakse. See hoiab mind valvel ega lase Matrixi mentaliteedi 

võimusesse langeda. Kui mõistate, et teie ahistajad ja teid trotsiv situatsioon 

pole midagi muud kui lihtsalt vibreerivad numbrid ja koodid, siis kogete 

seda kõike rahulikult ja teie emotsionaalne vastus pole nii äge, sest 

mõistate, et see pole reaalne. Teate, et olete nagu arvutimängu jõmpsikas, 

kes oma magamistoas istuva viieteistkümneaastase tedretähnilise nooruki 

tulistatud kuulide eest põikleb. Kui pihta saate, siis algab mäng lihtsalt 

otsast peale. Keegi ei sure tegelikult. Lihtsalt mängitakse surnut ja siis 

jätkatakse oma igavikku. Elame igavesti. Meie oleme selle mängu osalised 

ning ühtaegu need, kes seda kontrollivad ja vaatlevad. Meie oleme mäng. 

Bill Hicks ütles elu kohta nõnda: 

 

See on otsekui sõit lõbustuspargis ja te mõtlete seal, et kõik 
on reaalne, sest meie mõistused on nii võimukad. Sõit läheb 
üles ja alla, ümberringi, see erutab ja toob kananaha ihule, 
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see on väga kirev ja ülemäära vali. Ning mõnda aega teeb see 
nalja. Mõned on juba pikka aega sõitnud ning nad hakkavad 
küsima, kas see kõik on reaalne või lihtsalt niisama 
tiirutamine. Ning teistele juba meenub, nad tulevad meie 
juurde tagasi ja ütlevad: “Kuule, ära karda, sest see on lihtsalt 
lõbusõit. Ja need inimesed saavad ehk surma.” 

 

“Pange tal suu kinni, ma olen sellesse palju investeerinud, 
sundige ta vaikima. Vaata mu murekortse, minu pangakontot 
ja mu perekonda. See peab olema reaalne. See on tõepoolest 
ainult lõbusõit, kuid me tapame alati need tublid mehed, kes 
püüavad seda meile öelda ja lasevad deemoni amokki 
jooksma. Aga sellest pole midagi, sest see on lihtsalt lõbusõit 
ja me võime kõik ära muuta kohe, kui seda tahame. Ei mingit 
tööd, ei raha säästmist, lihtsalt viivitamatu valik hirmu ja 
armastuse vahel.

1
  

 

Ja ongi kõik. Hirm kõigis selle otsatutes väljendusvormides nagu 

süütunne, meelepaha ja kättemaksuhimu on madala sagedusega võnkumine, 

mis hoiab meid tarandikus, Suures illusioonis. Armastus oma tõelises 

mõttes on meie kõrgeim võnkeseisund, just see, mis ühendab meid kõige 

olemasoleva kõrgeima tasandiga. Kõigega, mida me oleme. See 

perspektiivimuutus hirmust armastusele vabastab meid Matrixi mõtteviisist 

ning me astume mängust välja, vabanedes ka illusioonist, et see kõik on 

reaalne. Käesoleva raamatu mitmeid osi, eriti peatükki “Väravavalvurid” 

lugedes tunnetate minu Matrixi tasandit, minu holograafilist kuvandit 

kisendavat oma sisemuses frustratsioonist, mida põhjustab viis, kuidas me 

üksteist kontrollime ja vangistame. See on üks reaalsus, mis kehtib ühest 

vaatepunktist. Aga kui te avate mu südame armastusvõngetele ja mõistuse 

illusiooni äratundmisele, siis frustratsioon hajub, sest see on lihtsalt mäng, 

kõigest lõbusõit, üksnes iseenda loodud film. Võime teha sellest kauni 

vaatemängu või õudusloo. Valik on teie. Nii on see alati olnud, on praegugi 

ning jääb ka tulevikus samuti. 

Niisiis, ma armastan teid, Richard Warman, ma armastan teid, Bernie 

Farber, ma armastan teid, Jason Cowley, ma armastan teid, George Bush, 

Inglise kuninganna, kuninganna ema, prints Philip, Henry Kissinger, David 

Rockefeller, Edgar Bronfman, Rothschildide dünastia, lord Carrington, Al 

Gore, Ted Heath, Tony Blair, Peter Mandelson, Billy Graham ja kõik teised, 

keda olen oma raamatus maininud. Meie oleme ühe ja sama määratu terviku 

eri aspektid. Ei, meie oleme too määratu tervik. 
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Valikuaeg 

Valikust rääkides tuleb öelda, et mäng on jõudmas olulisse järku. 

Võime valida vasakpoolse raja ja elada Matrixis, mida kontrollib madalam 

astraalne teadvus – globaalne fašistlik riik, milles illusioone saab peale 

suruda seaduse ja rautatud saapaga. Igaviku seisukohalt pole see kuigi 

oluline, sest on ka teisi võimalusi, tänu millele langetatakse teistsuguseid 

otsuseid ja vändatakse teisi filme. Mäng ei lõpe kunagi, see ainult muutub 

koos meie muutumisega. Aga kas te tõepoolest soovite kogemust elada 

fašistlikus riigis, kus teie väljendus- ja valikuvabadus on kõige põhilisemas 

maha surutud? Kui nõnda, siis istuge lihtsalt maha ja vaadake, kuidas see 

teoks saab, sest just nõnda see juhtub. Just nõnda see juhtub. Vahendid, 

millega Richard Warman ja Bernie Farber (Bronfmanid) püüavad mind 

mõjutada, on kirjutatud selle maa seadustesse. Neid seadusi juba 

kehtestatakse. Kui me seda ei soovi, siis peame teistmoodi valima ja tegema 

seda just praegu. Võime valida otseteed ja sammuda mööda vabaduse rada. 

Kui see on meie valik, siis tuleb teha olulisi muudatusi. Kõigepealt 

vabastame ennast Matrixi mõttelaadi illusioonist, reaktsioonidest ja 

vastustest. Kui me ei asu ennast vabastama, siis kuidas võime loota sellele, 

et vabastame enda ümber oleva maailma, mis on lihtsalt meie sisemise mina 

väline ilming? Me elame välises vanglas, arvates, nagu oleksime vabad, sest 

elame oma sisevanglas, pidades ennast vabaks. Väline vangla on seesmise 

peegeldus. Muutkem ennast ja me muudame maailma. Vaadake peeglisse. 

Püüdke muuta nähtavat kujutist, muutmata ühtaegu seda, mida 

peegeldatakse. Te ei tule sellega toime, muidugi mitte, kuid inimrass on 

püüdnud teha seda juba aastatuhandeid ning just sellepärast pole kunagi edu 

saavutatud. Olen varemgi kirjutanud kolmest võtmetähtsusega elemendist, 

mis on minu arvates paljudimensionaalse vabaduse väravaid ja portaale 

sulgevate lukkude võti. 

 

1. Unustame hirmu, mida teised inimesed meist arvavad, ja 

hakkame elama ning oma eluviisi, maailmavaate ja reaalsuse 

ainulaadsust väljendama. Seda tehes astume karjast välja ja 

kui meid on palju, siis kari kaob. 

2. Lubame kõikidele teistele vabadust ning austame nende 

ainulaadsuse väljendusi, nii  et neil ei tarvitse karta 

naeruvääristamise hirmu ega taunimist kuriteoks peetava 

erinevuse eest. Sel juhul pole me enam lambakoerad, kes karja 

vaos hoiavad. 

3. Keegi ei püüa oma uskumusi või reaalsust kellelegi teisele 

peale suruda, austades nõnda alati teiste õigust teha erinevaid 
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valikuid. See on tasakaalupunkt, mis välistab ühe isiku tahte 

ennast teisele peale pressida. 

 

Need kolm astet vallandavad nii jõulise transformatsiooni, et vangla 

muudetakse paradiisiks. Ning mis meisse puutub, siis on meil jõudu, et need 

kõik otsekohe teoks teha. Käesolevas raamatus on palju räägitud 

vereliinidest, ajaloost ja inimese orjastamise võtetest. Usutavasti valgustas 

see teatud määral reptiloidide geneetilist seost kõige sellega. See on oluline, 

sest inimesed peavad teadma, mis toimub sellel reaalsusetasandil. Aga 

kahtlemata on mu raamatus kirjutatud, kuidas inimkond vabastab ennast 

Suurest illusioonist. Kui mul tuleks valida neilt lehekülgedelt üks mõte, 

mille inimesed peaksid meelde jätma, üks mõte, mis muudaks meie 

maailma rohkem kui miski muu, siis peatuksin järgmisel: 

See on lihtsalt mäng. Lihtsalt lõbusõit. Ja me võime muuta seda alati, 

kui tahtmine tuleb. Tõde ei peitu väljaspool. See on meis endas. Ja see tõde 

on armastus. 

 

 

Allikmaterjalid 

 

1
 Bill Hicks lõpetas paljud oma esinemised just nende sõnadega. 
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Järelkiri 

Kolm kuud pärast käesoleva raamatu esimest trükki sain midagi teada. 

Reptiloidide jõud opereerib kolmanda ja neljanda tiheduse vahel, 

“peidetuna inimesele tundmatutesse ruumidesse ja tasanditesse”, nagu 

smaragdtahvlid kirjutavad või mida meie lihtsuse mõttes alamaks 

neljandaks dimensiooniks nimetasime. 

Minu sõber itaalia füüsik Giuliana Conforto kirjutas oma suurepärases 

raamatus Man’s Cosmic Game (Edizioni Noesis, Itaalia, 1998) 

dimensioonide vahel eksisteerivatest vaheruumi tasanditest, nagu ta neid 

määratles, ning tema arvates (just nõnda ta mulle ütles) asuvad 

manipuleerivad reptiloidid ja deemonlikud olendid seal. Nimelt sellest 

paigast valitsetakse vibratsioonvanglat – Matrixit – ning püütakse meie 

füüsilisi meeli alistada ja piirata. 

Säärased reptiloidid ja teised olendid eksisteerivad väljaspool nende 

viie meele sagedusvahemikku. Need on püüdnud võtta inimese kuju, et 

saada tihedaid füüsilisi kehi, tänu millele saab meie dimensioonis 

eksisteerida. Nad on harjunud tiheda füüsilise “maailma” ja tunnetega, mida 

see pakub. Sel eesmärgil on nad saastanud Maa DNA enda omaga ning see 

sekkumine püsib uinuvas olekus, kuni illuminaatide salaühingu teatud 

võnkesagedusega rituaalid ning teised läbimõeldult korraldatud avalikud 

sündmused nagu kroonimised ja muud tseremooniad need aktiveerivad. 

Praegu mõjutatakse kogu elanikkonda nii maapealse kui ka 

kosmosetehnoloogiaga. Kord juba aktiveeritud DNA annab keha nende 

reptiloidide ja teiste olendite võimusesse ning just nõnda toimub näiteks 

vabamüürlastega kombetalitustel, mida enamik neist papagoi moodi kordab, 

teadmata nende vibratsioontähtsusest vähimatki. 

Just sellepärast püüavad illuminaadid nii agaralt inimese vereliini välja 

uurida. Nad teavad, missuguseid saab aktiveerida ja endale allutada, 

missuguseid aga mitte. Ning just sellepärast on oluline, et igaüks hoiduks 

säärastest rituaalidest, hoolimata sellest, kui süütu mulje sellest pinnapealsel 

vaatlemisel jääb. Illuminaatide vereliini perekondade iga uus sugupõlv teeb 

läbi asjakohase rituaali, et reptiloidid need oma võimusesse saaksid ning 

tsükkel jätkuks. Siinkohal turgatab pähe fraas “Andke neile andeks, sest nad 

ei tea, mida teevad.” 
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LISA 1 

Illuminaatide vereliin 

 Aastatuhandeid tagasi inimesi valitsenud ja praeguste võimukandjate 

vereliinide vahel valitseb jahmatav seos. Merovingide-Windsorite-Bushide 

ja nende võsude vereliini kuuluvad paljud muistse Egiptuse vaaraod, kaasa 

arvatud Ramses II (1295–1228 eKr), keda peetakse kõikide aegade 

suurimaks vaaraoks. Tema oli oma riigi peaarhitekt (püha geomeetria 

tundja) ning tema nime võib leida pea igast iidsest pühamust. Nuubia 

kullakaevandused tegid ta kujuteldamatult rikkaks. Samasse vereliini 

kuuluvad ka anunnakide-inimeste hübriidid, kes valitsesid Sumeris, 

Babüloonias, Kreekas ja Troojas ning kellele tänapäeval allub maailm. 

Minevikus ulatus nende liin Atlantisesse ja Lemuuriasse. Selle vereliini üks 

ühine lüli on Makedoonia Philippos (382–336 eKr), kes abiellus 

Olympiasega. Nende poeg oli Aleksander Suur (356–323 eKr), türann ja 

“Mao poeg”, kes laastas Kreeka, Pärsia, Süüria, Foiniikia, Egiptuse ja 

Babüloonia tähtsaimad piirkonnad, endise Sumeri maad, tungis Indiasse ja 

suri Babüloonias 33-aastasena. Tema valitsemise ajal rajati Egiptuses “Mao 

poja linn” Aleksandria, millest hiljem sai antiikmaailma suurimaid 

salateadmiste keskusi. Aleksandrit õpetas kreeka filosoof Aristoteles, kes 

omakorda oli olnud Sokratese õpilase Platoni õpilane. See vereliin ja 

arenenud salateadused on alati kokku kuulunud. 

Mainitud oluline vereliin ulatub Egiptuse kõige kuulsama kuninganna 

Kleopatrani (60–30 eKr), kes abiellus tuntuima Rooma keisri Julius 

Caesariga ja sünnitas talle poja, kellest sai Ptolemaios XIV. Ja Kleopatra 

sünnitas kaksikud Marcus Antoniusele, kes on omakorda sama vereliini ja 

paljude selle harudega seotud. Sellesse vereliini kuulub ka Jeesuse lugudest 

tuntud Herodes Suur ja see kulges roomlaste Piso perekonnani, kes olevat 

mõnede andmete järgi kirjutanud evangeeliumid ning välja mõtelnud 

Jeesuseks nimetatud müütilise isiku; samasse vereliini kuulusid Rooma 

keiser Constantinus Suur, kes 325. aastal muutis ristiusu religiooniks, nagu 

me seda tänapäeval tunneme, Kolumbust soosinud Hispaania kuningas 

Ferdinand ja Kastiilia kuninganna Isabella, kes kutsusid ellu kohutava 

inkvisitsiooni (1478–1834), mis piinas ja saatis tuleriidale inimesi, kes 

vähimalgi määral kahtlesid religiooni alustes, mille nende erinevad 

esivanemad olid loonud. Veelgi enam, samasse vereliini kuuluv Inglise 

kuningas James I käskis koostada praegu kõige tuntuma piibliversiooni. 

Allpool mainitud genealoogiaallikate järgi saab Jamesi liini jälgida kuni 

aastani 1550 eKr, kusjuures sellessse kuulus palju Egiptuse vaaraosid, 

sealhulgas ka Ramses II. 
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Sama vereliin jõudis Prantsusmaale ja Põhja-Euroopasse frankide ning 

meroveuste ehk meroveede kaudu, kelle järgi sai nime Merovingide 

vereliin, ning seda jätkasid teised Merovingid, nagu Clovised ja Dagobertid, 

kes on seotud Siioni abikloostri eliit-salaühinguga ning Lõuna-Prantsusmaal 

Languedocis asuva Rennes-le-Château’ “saladusega”. Merovingidest 

tänapäeva ulatuvasse vereliini kuuluvad ka Karl Suur (742–814), kes 

valitses Püha Rooma keisririigi lääneosa, terve hulk Prantsuse kuningaid, 

sealhulgas Robert II, Philippe I, II ja III ning Louis I, II, VI, VII, VIII, IX, 

XIII, XV ja XVI. Viimane abiellus samasse vereliini kuuluva Marie 

Antoinette’iga ning mõlemad hukkusid Prantsuse revolutsiooni ohvrina. Ent 

nende poeg Daniel Payseur viidi Ameerika Ühendriikidesse (sellest 

kirjutatakse raamatus The Biggest Secret), kus temast kujunes Morgani ja 

Carnegie’ impeeriumi varjus peituv salajõud, kellele kuulus määratu hulk 

kinnisvara, panga- ja tööstusaktsiaid. 

Sama vereliin on seotud Medicite perekonnaga, kes toetas Christopher 

Kolumbust ning kust põlvneb Catherine de Medici, 1589. aastal surnud 

Prantsuse kuninganna. Tema arst oli Nostradamus. Samast vereliinist oli 

sündinud ka Lorraine’i hertsog Rene d’Anjou, ning Lorraine’i koda kasutas 

samuti Nostradamuse ja Christopher Kolumbuse teeneid. De Medicite ja 

Lorraine’i koja vereliinisugulased Kastiilia kuninganna Isabella ja Aragoni 

kuningas Ferdinand toetasid Põhja- ja Lõuna-Ameerika “avastanud” 

Kolumbust. Samuti põlvnevad sealt Habsburgid, Püha Rooma keisririigi 

aegse Euroopa kõige mõjukam perekond; Geoffrey Plantagenet ja Inglismaa 

Plantagenetide kuningadünastia; kuningas John, kes andis Suure 

Vabadusekirja; kuningad Henry I, II ja III, kes olid väga lähedased 

templirüütlitele nagu ka kuningas John; Mary Stuart ja Stuartite dünastia, 

kaasa arvatud piibli tõlkimist toetanud Inglise kuningas James I; kuningad 

George I, II ja III, Edward I, II ja III; kuninganna Victoria, Edward VII, 

George V ja VI, kuninganna Elizabeth II, prints Charles ja Elizabethi 

ülejäänud lapsed Anne, Andrew ja Edward, Charlesi “abielust” Dianaga 

põlvnevad printsid William ja Harry; USA presidendid George Washington, 

John Adams, John Quincy Adams, Thomas Jefferson, Franklin Delano 

Roosevelt ja George Bush ning kõik selle vereliini harud; see ulatub ka 

USA praeguse presidendi George W. Bushi ja tema venna, Florida 

kuberneri Jeb Bushini. Samuti kuulub sinna Bushi rivaal 2000. aasta 

valimistel, verejooja Al Gore. Tegelikult selgub sügavamatest 

genealoogilistest uurimustest, et kõik presidendid on tulnud sellest 

vereliinist. Genealoogilised allikad, nagu New England Historical 

Genealogical Society ja Burke’s Peerage, tunnistavad, et neljakümne kahest 

Clintonile eelnenud presidendist olid kolmkümmend kolm seotud Karl 

Suure ja üheksateist Inglismaa kuninga Edward III-ga, kes mõlemad 

põlvnevad samast vereliinist. Burke’s Peerage’i – tolle Londonis asuva 
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kuningliku ja aristokraatliku genealoogia piibli – eestkõneleja on öelnud, et 

kõik presidendivalimised alates George Washingtonist, tema ise kaasa 

arvatud (1789), on võitnud kandidaat, kelles on kõige rohkem kuninglikke 

geene. Nüüd me näeme, miks ja kuidas see on. Ühendriikide presidente ei 

valita hääletamisega, vaid vereliini järgi. Samast vereliinist on 

võtmetähtsusega Šoti perekonnad nagu Galloway ja Comyni lordid; Austria 

Marie-Louise, kes abiellus Napoleon Bonaparte’iga; Esimese maailmasõja 

aegse Saksamaa valitseja keiser Wilhelm II ning Mehhiko Habsburgidest 

keiser Maximilian, kes suri 1867. aastal. Ja nõnda see muudkui jätkub riigist 

riiki. See vereliin on seotud iga Euroopas säilinud kuningliku perekonnaga 

ning sellesse kuuluvad ka Hispaania kuningas Juan Carlos ning Hollandi, 

Rootsi ja Taani kuninglikud suguvõsad. 

Ning jutt on kõigest ühest reptiloidide vereliinist ja mõnest selle harust. 

Ent on teisigi samade nimedega seotuid, mis hõlmavad sama perioodi ja 

ulatuvad tuhandete aastate taha eKr. Nende vereliinide vahel valitseb nii 

rohkesti genealoogilisi ühendusi, et samadele seostele jõuab ka teisi teid 

mööda. Piso kodulehel avaldatud genealoogia on seniste uurimuste 

värskeim. Muude genealoogiliste allikatena olgu märgitud New England 

Historical Genealogy Society, Burke’s Peerage ja Ühendriikides elav 

genealoog, kes on 26 aastat ülikuperekondade vereliine uurinud ja 

kaardistanud. Arusaadavatel põhjustel soovib ta anonüümseks jääda. 

 

Ülalmainitud sugupuud leiab internetist Piso kodulehelt ja 

www.davidicke.com.  

http://www.davidicke.com/
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LISA 2 

Hitler oli Rothschild? 

Ametlik ajalugu on kõigest loor, mis varjab tegelikult toimunu tõde. 

Kui seda loori kergitatakse, siis näeme alatasa, et ametlik versioon pole 

lihtsalt ekslik, vaid sageli täielikult vale. 

Võtkem või Rothschildid. Seda vereliini tunti varem mitme nime all, ka 

Baueritena, keskaegse Saksamaa ühe kõige kurikuulsama musta salateaduse 

vereliinina. Rothschildidena (Rot Schild tähendab saksa keeles punast kilpi) 

said nad tuntuks 18. sajandil, kui Mayer Amschel Rothschild pani 

Frankfurdis aluse rahandusdünastiale, mis töötas käsikäes Hesse 

illuminaatide koja ja teistega. Nad võtsid selle nime oma Frankfurdis asuva 

maja fassaadi ehtiva punase kilbi ehk heksagrammi/Taaveti tähe järgi. 

Taaveti täht ehk Saalomoni pitser on iidne esoteeriline sümbol ning seda 

hakati juutidega seostama alles pärast seda, kui Rothschildid olid selle oma 

märgiks valinud. Sel pole absoluutselt mingit seost “Taaveti” ega 

“Saalomoniga”, nagu juudi ajalooallikad väidavad. Rothschildid on 

illuminaatide üks peamisi vereliine meie planeedil ning nad on 

kujumuutjatest reptiloidid. Selle vereliini dünastia eesotsas on praegu Guy 

de Rothschild (Prantsuse koda). Tema on traumapõhise mõttekontrolli üks 

grotesksemaid esindajaid, tegelikult vist kõikidest julmem, nagu paljud 

tema halastamatul tahtel piinelnud inimesed tunnistavad. Guy de Rothschild 

vastutab miljonite laste ja täiskasvanute piinamise ning surma eest, kas 

otseselt või oma käsilaste kaudu. Ta korraldab satanistide rituaale, nagu 

kõik need vereliinid on alati teinud, ning taevas üksi teab, kui palju inimesi 

on neis ohverdatud. Kui minu jutt pole tõsi, siis kaevake mind kohtusse, 

Guy de Rothschild, ja avaldagem seal tõendid. Teie olete multimiljardär 

ning kontrollite kohtuid ja ajakirjandust. Minul pole teiega võrreldes 

peaaegu midagi. Järelikult olen nõrk vastane. Astuge siis ette, mister 

Rothschild, ja võtkem teid käsile. Toogem kõik väited avalikkuse ette ning 

tõuskem mõlemad tunnistajate pinki. Olgu mul üks kena päev. 

Ma juba peaaegu kuulen jõuku lärmavat ja mind antisemiidiks 

sõimavat, sest Rothschilde peetakse juutideks. Organisatsioonid, nagu seda 

on Laimamisevastane liiga ja B’nai B’rith on püüdnud mind Rothschildide 

paljastamise eest jõudu ponnistades maha teha ning takistada minu avalikke 

esinemisi. Naljakas, et need mõlemad organisatsioonid on loodud 

Rothschildide algatusel, kes neid ka rahastavad. B’nai B’rith tähendab 
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ligikaudu “liidu poegi” ning Rothschildid asutasid selle 1843. aastal 

luureagentuurina, mis pidi uurijaid antisemitismis süüdistama ja nende 

tegevust takistama. Paljud selle esindajad toetasid Ameerika Kodusõja ajal 

avalikult orjapidamist ning tänapäeval taunivad nad mõnda mustade juhti 

antisemiidi või rassistina. Igal aastal autasustab Laimamisevastane liiga 

“Vabaduse tõrvikuga” (illuminaatide klassikalise sümboliga) isikut, kes on 

nende üritust kõige truumalt teeninud. Kord pälvis selle Morris Dalitz, 

Ameerikat terroriseerinud Mayer Lansky kuritegeliku sündikaadi 

lähikondlane. Suurepärane valik. 

 

Niisiis, kes oli Hitler? 

Tänapäeval kallatakse igale antisemiidiks peetavale isikule tuld ja tõrva 

kaela, seda eriti jälgi tagakiusamise tõttu, mis Adolt Hitleri natsid juutidele 

osaks lasksid saada. Rothschildide ja teiste juutide või nende 

organisatsiooni tegevuse paljastamine või selles kahtlemine ristitakse kohe 

“natslikuks” ettevõtmiseks. Seepärast on kummaline, et just Rothschildid 

tõstsid Hitleri võimule, organiseerisid natside liikumise ja finantseerisid 

seda, nagu ma olen paljude teiste uurijate ja teadlastega samal meelel olles 

raamatutes And The Truth Shall Set You Free ja The Biggest Secret 

dokumenteerinud. Nimelt Rothschildid aitasid Hitleril oma Saksamaal 

tegutsenud võrgustiku illuminaatide salaühingute (Thule selts ja Vrili selts) 

abil võimule tõusta; just Rothschildid finantseerisid Hitlerit Inglise Panga 

ning teiste Briti ja Ühendriikide rahaasutuste (sealhulgas oma Kuhn, Loebi 

panga) kaudu, mis olid ka Vene revolutsiooni rahastanud. Hitleri 

sõjamasina süda oli keemiahiid I. G. Farben. Selle kontserni Ameerika haru 

kontrollisid Rothschildid oma lakeide Warburgide kaudu. Paul Warburg, 

kes 1913. aastal salamahti Ühendriikide eravalduses olevale “keskpangale” 

(Föderaalreservile) hinge sisse puhus, istus I. G. Farbeni Ameerika haru 

juhatuses. Tegelikult oli Hitleri I. G. Farben, mis pidas Auschwitzis 

orjatöölaagrit, ametlikult Rockefellerite Standard Oili haru, kuid tõeliselt 

asutasid Rockefelleri impeeriumi koos teistega… Rothschildid. Raamatutest 

And The Truth Shall Set You Free ja The Biggest Secret leiate kogu loo 

tausta ja lisaks praegu öeldule muidki aspekte. Mõlema maailmasõja ajal 

kuulusid Saksa uudisteagentuurid Rothschildidele, kes nõnda kontrollisid 

sakslastele ja välismaale adresseeritud “infovooge”. Muide, kui liitlaste 

väed olid Saksamaale jõudnud, pandi tähele, et Hitleri sõjaoperatsiooni 

tuumik I. G. Farben oli massilistest pommirünnakutest pääsenud ning 
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terveks olid jäänud ka Fordi – samuti Hitleri toetaja – tehased. Muud nende 

lähedal asunud tootmisettevõtted olid pommisajuga maatasa tehtud. 

Niisiis toetas Adolf Hitlerit illuminaatide soovil Rothschildide koda, 

too “juudi” vereliin, mis toetavat ja kaitsvat juudi usku ja rahvast. 

Tegelikult ahistavad nad juudi rahvast jälgilt ja kasutavad teda oma 

kohutavatel eesmärkidel ära. Rothschildid nagu illuminaadid üldiselt 

kohtlevad juudi rahvast täieliku põlgusega. Nood on nagu kogu muu 

maailma rahvastik otsekui kariloomad, keda globaalse kontrolli ja 

ülemvõimu kehtestamise eesmärkidel vaja läheb, kusjuures neid sihte 

realiseeritakse uurijatele illuminaatidena tuntud reptiloidide geneetilise 

koodiga nakatatud vereliinide ristamise kaudu. Illuminaadid on just 

reptiloidide geneetilise koodi tõttu vereliinidest erakordselt huvitatud ning 

on täiesti selge, et säärases illuminaatidele ülimalt tähtsas situatsioonis võis 

keegi Hitleri-sugune võimule tõusta ainult siis, kui ta oli reptiloidide 

vereliinist. Ent vaadelgem edasi. Hitler ei saanud ju ometi olla 

Rothschildidega samast vereliinist, sest, nagu me kõik hästi teame, 

kaitsevad Rothschildid juudi rahvast, aga Hitler hävitas juute koos 

kommunistide, mustlaste ja teistega, kes tema vastu astusid või keda ta 

soovis kõrvaldada. Rothschildid on ju juudid ega teeks kunagi midagi 

säärast. 

Kas tõesti? 

Vähe sellest, et Rothschildid Hitlerit toetasid, psühhoanalüütik Walter 

Langeri raamat The Mind of Hitler väidab koguni, et ta ise võis olla 

Rothschild. See avaldus sobib täielikult Rothschildide ja Saksamaa teiste 

illuminaatide vereliinidega, kes Hitleri rahva diktaatorina võimule tõstsid. 

Teda toetasid ka Briti kuninglik perekond, Windsorite (tegelikult Saksa 

Saxe-Coburg-Gotha) koda ja teisedki, sealhulgas Briti kuninglik 

“sõjakangelane” lord Mountbatten, ühtaegu Rothschild ja satanist. Briti 

kuningliku perekonna ja natside olulised sidemed pole veel ilmsiks tulnud, 

kuid kindlasti ei jää need varjule. Selle raamatu trükkimineku eel vestlesin 

ma uurijaga, kes Hitlerit kindlalt Briti kuningliku perekonnaga seostab. 

Nende kuninglikud sugulased Saksamaal, kes teie arvates poleks ilmaski 

mõnda Hitleri-sugust tänavalt tulnud meest toetanud, kuulusid tema kõige 

rohkem vaimustatud toetajate hulka. Loomulikult teadsid nad, kes ta 

tegelikult on. Langer kirjutas: 

 

Adolfi isa Alois Hitler oli Maria Anna Schicklgruberi vallaspoeg. 
Üldiselt arvatakse, et Alois Hitleri (Schicklgruberi) isa oli 
Johann Georg Hiedler. On inimesi, kes tõsiselt kahtlevad, kas 
Johann Georg Hiedler ikka oli Aloisi isa… [Austrias koostatud 
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dokument]… tunnistas, et Maria Anna Schicklgruber elas poja 
eostamise ajal Viinis. Ta teenis parun Rothschildi majas. 
Niipea kui perekond avastas, et teenija kannab last, saadeti ta 
tagasi koju… kus Alois sündis. 

 

Langeri informatsioon pärineb kõrgelt Gestapo ohvitserilt Hansjürgen 

Koehlerilt ning see avaldati 1940. aastal pealkirja alla “Gestapos”. Koehler 

kirjutas Hitleri tausta uuringutest tema perekonnadokumentide alusel, mida 

koguti Austria kantsleri Dolfussi korraldusel. Koehler nägi enda väitel 

Dolfussi dokumentide koopiat, mis natside salateenistuse ülem Heydrich 

tema kätte usaldas. Ta kirjutas, et see toimik “tekitas säärast segadust, mida 

ükski toimik kogu maailmas polnud seni veel põhjustanud” (“Gestapos”, lk 

143). Samuti avaldas ta, et… 

… sinises kaustas peituvas teises pakis olid Dolfussi kogutud 
dokumendid. Austria kehalt väike, kuid suure südamega 
kantsler pidi ilmselt teadma, et säärase isikliku toimikuga saab 
ta Hitlerit ilmselt vaos hoida… Tema ülesanne polnud raske; 
Austria valitsejana hankis ta vähese vaevaga Austrias 
sündinud Adolf Hitleri ja tolle perekonna kohta käivad 
andmed… Toimikusse koondatud sünnitunnistuse 
algupärandi, politsei registreerimiskaartide, protokollide ja muu 
säärase järgi ühendas Austria kantsler mosaiikmõistatuse 
tükid tervikuks, luues nõnda enam-vähem loogilise koju… 
Väikest kasvu teenijatüdruk… [Hitleri vanaema]… tuli Viini ja 
hakkas majateenijaks, töötades enamasti üsnagi rikastes 
perekondades. Aga tal ei vedanud, võrgutatuna jäi ta last 
kandma. Ta läks tagasi kodukülla, et elada seal eraldatuses… 
Kus too väike teenijanna Viinis töötas? Seda oli päris lihtne 
selgitada. Viinis oli juba varakult kehtestatud kohustuslik 
politseis registreerimise süsteem. Nii teenijale kui palkajale 
määrati sellest eeskirjast üleastumise korral ränk trahv. 
Kantsler Dolfussil õnnestus see registreerimiskaart leida. 
Väike süütu teenijanna oli teeninud… Rothschildi 
härrastemajas… ning Hitleri tundmatut vanaisa tuli otsida 
arvatavasti sellesama uhke maja katuse alt. Selle avastusega 
Dolfussi toimik katkes. 

Kas Hitleri Austria vallutamise kavatsus oli kuidagi seotud sooviga 

hävitada oma põlvnemisürikud? Minu veebisaidi külastaja, kes oli Hitleri 

päritolust sügavalt huvitatud, kirjutas: 
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Mulle tundub, et Hitler teadis oma põlvnemisest ammu enne Saksamaa 

kantsleriks saamist. Nagu isa enne teada, nii läks ka Hitler karmil ajal Viini. 

Hitleri isa lahkus kodukülast juba noores eas Viini õnne otsima. Kui Hitler 

pärast ema surma detsembris 1907 orvuks jäi, siis rändas temagi varsti 

pärast matuseid Viini. Seal kadus ta kümneks kuuks silmist. Mis selle 

kümne kuu jooksul Viinis toimus, on täielik saladus, millele ajalugu ei 

heida vähimatki valgust. Nüüd kui on tuvastatud, et Hitler oli Rothschild, 

võib arvata, et ta tutvus oma nõbudega, ning usutavasti arutati juba siis, mis 

rolli ta võiks perekonnaasjades edaspidi mängida. 

 

Rothschildid ja illuminaadid on oma salajasi ristamisprogramme täites 

eostanud palju lapsi, kes teiste vanemate kodus võõra nime all üles 

kasvatati. Phillip Eugene de Rothschild, kes ennast üheks sääraseks 

järglaseks nimetab, ütles, et Rothschildide perekond on eostanud sadu 

tuhandeid abieluväliseid lapsi, kes seati eri nimede all 

võimupositsioonidele. Ma mõistan, et see arv jätab fantastilise mulje, kuid 

illuminaatide spermapankade ja kunstliku eostamise kaudu on see täiesti 

võimalik. Nagu Bill Clinton, kes on peaaegu täielikult Rockefeller, 

osutuvad need “tavalise päritoluga tavalised lapsed” valitud tegevusalal 

erakordselt edukaks. Ka Hitler võidi eostada vereliini ühe haru 

püsimajäämiseks abieluvälise lapsena ning ilmselt elab tema vereliinist 

põlvnevaid inimesi tänapäevalgi. Niisiis, missugune Rothschild oli Hitleri 

vanaisa? Hitleri isa Alois sündis 1837. aastal, kui Viini härrastemajas elas 

ainult Salomon Mayer Rothschild. Isegi tema naine oli abielutülide tõttu 

sealt lahkunud ja Frankfurti asunud. Nende poeg Anselm Salomon elas ja 

töötas enamasti Pariisis ning Frankfurdis, viibides nõnda Viinist ja isast 

kaugel. Niisiis on Salomon Mayer Rothschild, kes elas üksi Viinis 

härrastemajas, kuhu Hitleri vanaema oli tööle palgatud, esimene ja kõige 

tõenäolisem kandidaat. Ning Salomon Mayeri vanemametniku poeg 

Hermann von Goldschmidt kirjutas 1917. aastal ilmunud raamatus 

Salomonist nõnda: “… 1840. aastateks oli temas tärganud uljas himu noorte 

tütarlaste järele…” ja “… ta ihaldas tiiraselt väga noori tüdrukuid ning pidi 

seda laadi seiklusi politseis klaarima.” 

Hitleri vanaema oli sama katuse all töötav neiu, kes ilmselt äratas 

Salomonis iha. Ja toosama neiu jäi seal töötades lapseootele. Tema 

pojapojast sai Rothschildide toel Saksamaa kantsler, kes alustas 

Rothschildide-illuminaatide tegevuskavas nii olulist Teist maailmasõda. 

Illuminaadid püüavad igati oma vereliine konflikti kõikide osapoolte hulgas 

võimule tõsta ning Rothschildid on nende üks kõige mõjukamaid vereliine. 

Ja see kõik peab olema juhuslik? Säärane tõendite kuhjumine osutab 

selgesti: Hitler oli Rothschild! 



 

 509 

Rothschildi riik 

Teine maailmasõda aitas illuminaatide maailmavalitsemise plaani lausa 

uskumatult edendada. See tõi kaasa globaalselt tsentraliseeritud 

institutsioonide, näiteks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja Euroopa 

Ühenduse, nüüd Euroopa Liidu, ning paljude teiste rahandus-, äri ja 

sõjaväeorganisatsioonide plahvatusliku tekke. Just nõnda, nagu nad olid 

soovinud. Ühtaegu surus see riigid ränga võlakoorma alla, mida… 

Rothschildid ja illuminaadid kõikidele osapooltele pakkusid. Rothschildid 

olid ammu ihaldanud endale ja illuminaatidele isiklikku läänivaldust ning 

selle plaani kohaselt tuli juute peibutada, et nad oma “kodumaale” ümber 

asuksid. Illuminaatide-reptiloidide Russelli vereliinist pärit Charles Taze 

Russell oli mees, kes asutas Vahitorni ühingu, mida rohkem Jehoova 

tunnistajatena tuntakse. Ta oli satanist, oma naise tunnistuse järgi pedofiil 

ning kindlasti illuminaat. Tema uut “religiooni” (mõtete kontrollimise 

kultust) toetasid Rothschildid ning ta oli nende sõber nagu ka mormoonide 

liikumise rajajad, keda samuti Rothschildid Kuhn, Loeb and Company 

kaudu finantseerisid. Russell ja mormoonide liikumise rajajad olid kõik 

vabamüürlased ning Merovingide vereliinist. 1880. aastal ennustas 

Rothschildide sõber Charles Taze Russell, et juudid rändavad tagasi oma 

kodumaale. See oli vist ainus Russelli ennustus, mis kunagi täide läks. 

Miks? Sest ta teadis seda plaani. Ta kirjutas Rothschildidele, kiites nende 

algatust rajada Palestiinas juutide kodumaa. 

Niisiis avaldatigi 1917. aastal kuulus Balfouri deklaratsioon, kui Briti 

välisminister lord Balfour toetas oma valitsuse nimel juutide riigi loomist 

Palestiinas. Praegu seda fraasi kuuldes arvate vist, et Balfouri deklaratsioon 

oli mingi avaldus või avalik teadaanne. Mitte sugugi. Balfouri deklaratsioon 

oli lord Balfouri kiri… lord Lionel Walter Rothschildile. Uurijad 

kinnitavad, et tegelikult koostasid selle kirja lord Rothschild ja tema 

teenistuses olev pankur Alfred Milner. Meenutagem nüüd veel midagi. 

Kahekümnenda sajandi üht kõige olulisemat salaühingut nimetatakse 

Ümarlauaks. Selle keskus asub Suurbritannias, kuid harud põimuvad kogu 

maailmas. Just Ümarlaud koordineerib Bilderbergi grupi võrku, Välissuhete 

Nõukogu, Trilateraalset Komisjoni ning Kuninglikku Rahvusvaheliste 

Suhete Instituuti. Väga huvitav, et lord Balfour oli Ümarlaua siseringi liige, 

Alfred Milner pärast Cecil Rhodese surma Ümarlaua ametlik juht ning et 

Ümarlaua asutas… lord Lionel Walter Rothschild. Just need kolm meest 

olid 1917. aasta Balfouri deklaratsiooniga seotud. Kaks aastat hiljem, 1919, 

toimus Pariisi lähedal Versailles’ rahukonverents, kus Ümarlaua 

Suurbritanniast ja Ühendriikidest pärit eliit, mehed, nagu seda olid Alfred 

Milner, Edward Mandel House ja Bernard Baruch määrati oma maa 
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esindajateks kohtumistel, kuidas peab maailm muutuma nende enda 

õhutatud sõja tagajärjel. Saksamaale otsustati määrata kolossaalsed 

reparatsioonid, mis põhjustasid uskumatu majanduslanguse ja sellega 

sõjajärgse Weimari vabariigi kokkuvarisemise. Nõnda kujundati olukord, 

milles Rothschildist Hitler võimule toodi. Need illuminaatide ümarlaua 

liikmed kohtusid Pariisis hotellis Majestic, et alustada Bilderbergi-CFR-

RIIA-TC võrgu punumist. Versailles’s otsustati samuti toetada juutide riigi 

loomist Palestiinas. Nagu minu raamatutes on osutatud, olid viimane kui üks 

neist inimestest kas Rothschildi vereliinist või neid kontrollis seesama 

perekond. Ameerika Ühendriikide presidenti Woodrow Wilsonit 

“nõustasid” Versailles’s kolonel House ja Bernard Baruch, mõlemad 

Rothschildi kloonid ning Ühendriikide Ümarlaua juhid; Suurbritannia 

peaministrit Lloyd George’i “nõustasid” Rothschildi palgaline ja Ümarlaua 

juht Alfred Milner ning dünastia rajaja Mayer Amschel Rothschildi otsene 

järglane Sir Phillip Sassoon; Prantsusmaa juhti Georges Clemenceau’d 

“nõustas” tema välisminister Georges Mandel, kelle tegelik nimi oli 

Jeroboam Rothschild. Kes teie arvates sel otsuseid langetas? Ent mingem 

edasi. Ameerika Ühendriikide delegatsiooni kuulusid vennad Dullesed, 

John Foster Dulles, kellest hiljem sai USA riigisekretär, ning Alles Dulles, 

kes tõusis pärast Teist maailmasõda uue CIA esimeseks juhiks. Vennad 

Dullesed kuulusid samuti sellesse vereliini ning hiljem said neist Hitleri 

pooldajad. Rothschildide Kuhn, Loeb and Company palkas nad ning 

mõlemad olid ka John F. Kennedy tapmisega seotud. Allen Dulles osales 

seda mõrva “uurivas” Warreni komisjonis. Ameerika Ühendriikide 

delegatsiooni Versailles’s esindas Rothschildide kontrollitav Kuhn, Loebi 

ning I. G. Farbeni Ameerika haruga seotud Paul Warburg, Saksamaa 

delegatsioonis aga oli tema vend Max Warburg, kellest sai Hitleri pankur! 

“Rahukonverentsi” ajal võõrustas neid Prantsusmaal … parun Edmond de 

Rothschild, kõige mõjukam jõud, kes sel ajal juudi riigi loomist Palestiinas 

nõudis. Lähemaid üksikasju leiate raamatust And The Truth Shall Set You 

Free. 

Rothschildid on alati olnud sionistliku liikumise varjul peituv tegelik 

jõud. Siion on Päike, sellest siis Merovingide vereliini varjus peituva eliit-

salaühingu Siioni abikloostri nimi. Enamiku inimeste arusaamise vastaselt 

ei osale sionismiliikumises ainult juudid. Paljud juudid pole sionistid ning 

paljud mittejuudid on seda. Sionism on poliitiline, mitte rassiliikumine. 

Öelda, et sionism on juudid, tähendaks sedasama, nagu kinnitataks, et 

Demokraatlik Partei on Ameerika rahvas. Sionismi vastu seisnud juute on 

väga karmilt koheldud. Manipuleerinud nukuvalitsused oma Lähis-Idas 

paikneva personaalse läänivalduse plaani toetama, alustasid Rothschildid 

juutide Palestiinasse toimetamist. Nagu alati, suhtusid nad omadesse nüüdki 

põlgusega. Meenutagem veel kord Versailles’ “rahudelegatsioone” 
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võõrustanud “Iisraeli isa” parun Edmond de Rothschildi, kes suri 1934. 

aastal. Edmond põlvnes nagu ka Guy de Rothschild ja parun Philippe de 

Rothschild Prantsuse kojast. Tegelikult hakkas Edmond juute Palestiinasse 

ümber asustama juba 1880. aastatel (kui Charles Taze Russell oma 

ettekuulutuse teatavaks tegi). Ta finantseeris Vene juute, et nood Palestiinas 

asundusi rajaksid, kuid sel polnud nende vabaduse või sünniõigusega 

midagi pistmist, nõnda edendati ainult Rothschildi-illuminaatide 

tegevuskava elluviimist. Edmond rahastas farmide ja vabrikute rajamist 

ning juhtis kogu operatsiooni karmi käega. Juudi põllumeestele öeldi, mida 

tuleb kasvatada, ja kui nad käske kuulda ei võtnud, siis tehti neile peagi 

selgeks, kelle sõna seal maksab. 1901. aastal kurtsid juudid Rothschildile, 

missugune diktatuur nende asunduses ehk Yishuvis valitseb. Nad kirjutasid: 

… kui  soovite Yishuvi päästa, siis võtke kõigepealt oma käed 
selle küljest ja… laske edaspidi kolonistidel ise korda seada, 
mis nende meelest kordaseadmist vajab… 

Parun Rothschild vastas: 

Mina lõin Yishuvi, mina üksi. Seetõttu pole ühelgi isikul, 
kolonistidel ega organisatsioonidel õigust sekkuda minu 
plaanidesse… 

See üksainus lause tunnistab, kuidas Rothschildid tegelikult juutidesse 

ja inimkonda tervikuna suhtusid. Rothschildid pole juudid, nad on 

reptiloidide geneetilise koodiga vereliin, mis varjub juutide selja taha ning 

kasutab neid varikatte ja abinõuna kavandatu lõpuleviimiseks. Simon 

Schama raamatu Two Rothschilds And The Land Of Israel (Collins, London, 

1978) järgi on Rothschildid omandanud 80 protsenti Iisraeli maast. Edmond 

de Rothschild tegutses tihedas koostöös Theodore Herzliga, kes otsekui 

juhtumisi lõi sionismi, poliitilise liikumise eesmärgiga rajada Palestiinas 

juutide kodumaa. Rothschild toetas ka teist sionismi juhti Chaim 

Weizmanni. Ta ütles Weizmannile: 

Minuta poleks sionismil olnud vähimatki edu, kuid sionismita 
oleks minu töö saanud surmahoobi. 

Niisiis, nüüd kui Rothschildid üha suuremas ulatuses finantseerivad 

juudi asunduste rajamist Palestiinas ning nende agendid valitsustes toetavad 

ametlikult Rothschildide, andestust, juutide kodumaa plaane, vajavad nad 

katalüsaatorit, mis nurjaks oma maa ülevõtmise vastu protesteerivate 

araablaste võitluse. See katalüsaator oli juutide kohutav kohtlemine 

Saksamaal ja riikides, mis Rothschildide rahastatud natsid ning üks nende 

hulgast, Adolf Hitleri nime kandnud Rothschild, olid vallutanud. Natside 

koonduslaagrite tõttu vallandunud meelepahalaine aitas Rothschildi 

tegevuskava oluliselt edendada ning selle lõpuks teoks teha. Just nemad 
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rahastasid juudi terrorioperatsioone nagu Stern Gang ja Irgun, mille 

põhjustatud segadus ja vereteod aitasid Rothschildi riigi (Iisraeli) 1948. 

aastal ellu kutsuda. Terrorigruppe, mis hävitasid juute samasuguse innuga 

nagu teisigi, juhtisid inimesed, kes hiljem tõusid uue Iisraeli juhtideks… 

näiteks Menachem Begin, David Ben-Gurion, Yitzhak Rabin ja Yitzhak 

Shamir. Just Rothschildi rahastatud sionistlikud jõugud mõrvasid 17. 

septembril 1948 rahvusvahelise läbirääkija krahv Bernadotte’i, ilmselt 

seetõttu, et ta kavatses esitada Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile uue 

jaotamisresolutsiooni. Rothschildid olid põhjustanud juutidele 

kujuteldamatuid kannatusi natside all, kuid vähe sellest, pärast sõja lõppu 

varastasid nad nende omandi samamoodi, nagu olid omandanud venelaste 

vara revolutsiooni ajal, mida nad ise finantseerisid. 

1998. aasta algul Lõuna-Aafrikas ringreisil olles kohtusin 

Johannesburgis minu loengule tulnud Winnie Mandelaga ning hiljem ka P. 

W. Bothaga, Lõuna-Aafrika Vabariigi apartheidi pooldanud presidendiga 

1980. aastatel. Esinesin Botha majast mõne miili kaugusel ning otsekui välk 

selgest taevast tuli temalt küllakutse. Vestlesime poolteist tundi Lõuna-

Aafrikas toimetatavatest manipulatsioonidest ning peagi kerkisid esile ka 

Henry Kissingeri, lord Carringtoni ja Rothschildide nimed. “Mul olid 

presidendiaastail mõned kummalised kohtumised Inglise Rothschildidega 

Kaplinnas,” nentis Botha ja rääkis mulle Rothschildidele täiesti 

iseloomuliku loo. Ta ütles, et nood olevat palunud kohtumist tema ja 

illuminaatide agendist välisministri Pik Bothaga. Sel kohtumisel rääkisid 

Rothschildid talle, et Šveitsi pangakontodel on suuri summasid, mis olevat 

kunagi kuulunud Saksa juutidele ning mida võiks nüüd investeerida Lõuna-

Aafrikasse, kui intressimääras kokku lepitakse. Jutt oli tollestsamast natside 

võimu all kannatanud Saksa juutidelt varastatud rikkusest, mis hiljem suure 

skandaaliga avalikuks tuli. Rothschildid olid selle arvel pärast sõda terve 

varanduse kokku ajanud. Botha ütles mulle, et ta keeldus raha vastu 

võtmast, kuid Pik Botha lahkus kohtumiselt koos Rothschildidega ning 

presidendi arvates võisid nad ehk omavahel mingile kokkuleppele jõuda.   

Vapustav. Aga maailm pole niisugune, nagu meie arvame. Rothschildid 

valitsevad tänini Iisraeli riiki, mille lipul on nende sümbol. Just nemad 

kasutavad seda riiki ning seal elavaid juute ja araablasi konflikti 

lakkamatuks õhutamiseks. See põhjustab kodusõda selle piires ja 

ümbritsevate araabia maadega, tänu millele illuminaadid-Rothschildid 

kontrollivad Lähis-Ida niinimetatud kriisikaart jagamise, valitsemise ja 

vallutamisega. Vähemalt on see aidanud neil kontrollida naftariike 

sõjajärgsel ajal, kui nafta seal tõepoolest kõikemääravaks muutus. 

Iisraeli ja kogu maailma juudi rahvas, avage oma silmad sellele. Teid 

mängitakse mittejuutide vastu ja ümberpöördult. Teie ja kõik meist, kes 
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hoolivad oma lastest ja maailma vabadusest, peame ühinema ning 

keskenduma jõule, mis manipuleerib kõikide rassidega. Üksteise kartmine 

ning jagamine ja valitsemine on alati olnud diktaatorite põhilised 

võimuvahendid. Ja ma ütlen araablastele: mitte kunagi ei kontrolli 

Rothschildid ja illuminaadid ainult üht konfliktipoolt, see pole iialgi nõnda, 

mitte iialgi. Niisugusel juhul poleks nad tulemuses kindlad, aga nemad juba 

nõnda ei mängi. Niisiis, me teame, kes kontrollib Iisraelis valitsevaid juute 

– Rothschildid. Kes siis kontrollib Yassir Arafatti? Minu arvates noodsamad 

inimesed, kes kontrollisid Iisraeli Menachim Beginit ja Egiptuse presidenti 

Anwar Sadati Rockefellerite võimu all oleva Jimmy Carteri 

administratsiooni vahendatud “rahulepingu” arutamise ajal. 

Mis tehtud, see tehtud, ning Iisraeli-Palestiina rahvas peab kooskõlas ja 

vastastikuses lugupidamises koos töötama. Pole muud teed, sest vastasel 

korral järgneks veelgi rohkem surmasid, kannatusi ja konflikte – just seda, 

mida Rothschildid ja illuminaadid ihaldavad. Neil on Iisraeli jaoks 

koostatud kohutavaid plaane, mis põhjustaksid kõikide osapoolte kannatusi, 

ning üks salasepitsus on seotud mingi vapustava operatsiooniga Templimäe 

mošees. Ühinege, Iisraeli ja kogu maailma rahvad. Olenemata oma rassist, 

nahavärvusest või religioossetest uskumustest. Meie kõikide vabadus on 

kaalul ning kui me jaguneme piki kunstlikult loodud ja tähtsusetuid rassilisi 

ning religioosseid murdejooni, siis tähendab see meie vabaduse hukku. 



 

 514 

LISA 3 

Juutide arukuse hääl 

Tõtt, kui koletult natside tõelisi ohvreid koonduslaagrites koheldi, 

kirjeldab vapustava täpsusega vapper ja trotslik juut, kelle vanematele 

laagrites kannatusi osaks langes. 

Norman Finkelstein paljastab oma plahvatusliku mõjuga raamatus The 

Holocaust Industry (Verso Books, juuli 2000, tellitav minu veebisaidi 

kaudu), kuidas holokausti on kasutatud raha väljapressimiseks; selgitab, et 

enamiku “ellujääjate” puhul on tegemist võltsisikutega ning et natside 

genotsiidi mälestamiseks on raisatud liiga palju raha. Tema ütles välja selle, 

mida paljud mittejuutidest uurijad on püüdnud juba ammu avalikuks teha. 

Kuid nood tembeldati otsekohe antisemiitideks ning korraldati kampaaniaid 

nende avalike esinemiste vältimiseks või raamatute keelustamiseks. Mina 

pole eitanud, mitte kunagi, et juudid (ning mustlased ja kommunistid) pidid 

taluma natslikul Saksamaal ohtralt hirmsaid kannatusi. Kuid ma olen 

rõhutanud, et juutide hierarhia, kes kinnitab ennast olevat kogu meie 

planeedi kõikide juutide hääl, on neid kannatusi läilalt ära kasutanud 

eesmärgiga edendada nende illuminaatidest kontrollijate (Rothschildide ja 

Kanada gangsterperekonna Bronfmanide) plaanide realiseerimist. Avalikuks 

tegemine, kuidas vähesed juudid on paljusid ekspluateerinud, olevat selle 

hierarhia agentide ja neid teenivate mittejuudi noorukite meelest 

antisemitism. 

Noh, Norman Finkelsteini ei saa selles süüdistada, sest ta on juut ning 

tema vanemad kannatasid natside võimu all. Loomulikult tembeldati ta 

enesevihkajaks. See silt kleebitakse igale juudile, kes püüab pettust 

paljastada. Esitan mõned tsitaadid Norman Finkelsteini raamatust The 

Holocaust Industry. Finkelstein on vaimustav. 

 “Kui igaüks kuulutab, et tema on ellujääja, siis kelle Hitler 
üldse tappis?” tavatses mu ema hüüatada. 

Simon Wiesenthali Keskusest: 

See keskus on tuntud Disneylandi moodi Dachau 
muuseumiväljapanekute poolest ning rakendab edukalt 
sensatsioonilist hirmutamistaktikat eesmärgiga rohkem raha 
hankida. 
Mõnikord arvan, et natside holokausti “avastamine” Ameerika 
juutide algatusel oli hullem kui selle unustamine. 
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Mina ei hooli oma perekonna tagakiusamisest. Praegune 
poliitika, millega “holokausti puudustkannatavate ohvrite” 
heaks Euroopast raha välja pressitakse, on kahandanud 
nende märterluse moraalse seisundi Monte Carlo kasiinoga 
võrdväärseks. 
Holokaust ilmus Ameerika ellu alles pärast Iisraeli võitu 
kuuepäevases sõjas, mida see riik oma araablastest naabrite 
vastu pidas. [Sellest ajast alates on]… natside genotsiidi 
mälestamiseks liiga palju ühiskonna ja eraressursse raisatud. 
Enamasti on selle tulemus väärtusetu, andam mitte juutide 
kannatuste, vaid juudi suurustlemise altarile. 
Holokaust osutus asendamatuks ideoloogiliseks relvaks. Seda 
rakendades teeskles maailma üks hirmuäratavamaid 
sõjajõude, kes on määratult inimõigusi ahistanud, nagu oleks 
hoopis tema ise ohver, ning Ühendriikide kõige edukam 
etniline grupp tõmbas nõnda endale ohvrirüü. Säärane 
ohvriseisund suurendab märgatavalt dividende ning kaitseb 
kriitika eest, olgu see kui tahes põhjendatud. 

(Öeldu viitab Kanada Juudikongressile (Bronfmanide perekond), B’nai 

B’rithile (Rothschildid), Laimamisevastasele liigale (Rothschildid), 

Maailma Juudikongressile (Bronfmanid), Briti juudi saadikute nõukogule, 

ja paljudele teistele, keda toetavad arutud ja kergeusklikud orjalikud 

lömitajad nagu Kanada ja Briti Roheline Partei, Natsivastane Liiga, 

Helgiheitja ning samuti rohkesti teisi.) 

Kui holokausti tõlgendamine võttis veelgi absurdsemaid 
vorme, siis tavatses minu ema sihiliku irooniaga tsiteerida 
Henry Fordi: “Kogu ajalugu on pläma.” Niinimetatud holokausti 
ellujääjate – kõik need koonduslaagri vangid ja 
vastupanuliikumise kangelased – lood olid minu kodus 
irooniliste naljatuste allikas. 
[Holokausti]… on kasutatud Iisraeli riigi kuritegeliku poliitika 
õigustamiseks ning USA toetuse pälvimiseks. 
On ammugi aeg avada oma südamed ülejäänud inimkonna 
kannatustele. See oli peamine õppetund, mille ema mulle 
andis. Ma ei kuulnud teda kunagi ütlevat: “Ära võrdle.” Minu 
ema võrdles alati. Afroameeriklaste, vietnamlaste ja 
palestiinlaste kannatustest rääkides ütles ema ühtepuhku: “Me 
kõik oleme holokausti ohvrid.” 
Iisraeli peaministri büroo teatas hiljuti, et holokausti üleelanute 
arv on peaaegu pool miljonit. Selle ülespuhutud arvu motiivi on 
kerge mõista. Kuidas saaks uusi suuri hüvitisi nõuda, kui ainult 
käputäis holokausti ohvreid veel hinges oleks. 
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Rääkides kuuekümnest miljardist dollarist, mille Saksamaa holokausti 

ohvritele kompensatsiooniks maksis ning mille holokaustitööstuse hierarhia 

ja teeseldud ohvrid endale varastasid, ütles Norman Finkelstein: 

Kui sakslased või šveitslased keelduvad kompensatsiooni 
maksmast, siis ei suuda taevaski taluda Ameerika 
organiseeritud juutide lepitamatut nördimust. Aga kui juudi eliit 
röövib juutidest ellujääjaid, siis pole mingeid eetilisi probleeme: 
jutt on üksnes rahast. 
Teisedki reparatsiooniprotsessiga seotud isikud on kenakesti 
teeninud. Nõudeid koondava organisatsiooni kauaaegse 
täitevsekretäri Saul Kagani aastateenistus oli 105 000 dollarit. 
Kagan teenis 12 päevaga sama palju, kui minu ema sai 
hüvitust kuus aastat kestnud kannatuste eest natside laagris. 
Viimastel aastatel on holokaustitööstusest saanud varjamatu 
väljapressimine. Kogu maailma juutide, olgu nood elavad või 
surnud, esindamist teeseldes nõuab see juutide holokausti-
aegset vara kogu Euroopast endale. 
Holokaustitööstusel läks korda sundida Šveitsi esitatud 
nõudmistega leppima, sest aeg sundivat tagant: “Holokausti 
üle elanud puudust kannatavaid ohvreid sureb iga päev.” Kui 
aga Šveits oli raha välja maksnud, läks pakilisus otsekui 
imekombel mööda. Rohkem kui aasta pärast kokkuleppele 
jõudmist polnud raha jaotamise plaani ikka veel olemas. Kui 
kord väljanõutud summade maksmisele jõutakse, siis on nood 
“puudust kannatavad ohvrid” usutavasti kõik juba koolnud… 
Pärast advokaatide honoraride tasumist (kokku nõudsid nad 
selle juhtumiga tegelemise eest kuni viisteist miljonit dollarit) 
voolab Šveitsi raha “väärikate juutidest organisaatorite” 
laekasse. 

Nobeli preemia laureaadist ja holokausti üle elanud Elie Wieselist ütles 

ta nõnda: 

Elie Wieseli esinemine holokausti ametliku tõlgendajana pole 
juhuslik. Ilmselt ei tõusnud ta sellele positsioonile oma 
humanismiomaduste või kirjandusande tõttu. Pigem mängib 
Wiesel juhtrolli seetõttu, et ta oskab eksimatult dogmasid 
korrata ning toetab seega lakkamatult holokausti põhihuve. 

Holokausti õpetlasest Deborah Lipstachtist, kes võitis ajaloolase David 

Irvingi vastu esitatud laimuhagi, ütles Finkelstein: 

Levinud holokausti eitamise vastu tsiteerib Lipstacht hulganisti 
kergesti kummutavaid publikatsioone. Tema tähtsaimad 
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tunnistused andis täielik null Arthur Butz, kes õpetab 
elektriasjandust. 

David Irvingist: 

Hitleri imetleja ja saksa natsismi pooldav kurikuulus Irving on 
sellegipoolest panustanud meie teadmistesse Teisest 
maailmasõjast tähelepanuväärse lisa. 

Holokaustitööstus on alati olnud pankrotis. Jääb üle ainult seda 

avalikult tunnistada. On ammu aeg see unustada. Hukkunute suhtes oleks 

kõige üllam säilitada nende mälestus, õppida nende kannatustest ning lasta 

neil lõpuks rahus puhata. 
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