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Predhovor

Najnovšie udalosti vo svete – globálna hospodárska 
kríza a geopolitické zmeny – nútia každého zamys-
lieť sa nad príčinami ich vzniku. Keď si z jednotlivých 
útržkov správ poskladáme celkovú mozaiku toho, čo 
sa deje, môžeme dospieť k záveru, že za všetkým tým-
to chaosom, náhlymi zmenami, prenikajúcimi dnes do 
života takmer každého človeka, stoja sily, konkrétni 
ľudia, ktorí vlastnia väčšinu svetového kapitálu, a kto-
rých mená sa nezverejňujú. Predsa však oni sú tí, kto-
rí „hýbu“ svetovými miliardármi. Práve oni sa rozhodli 
vyprovokovať vo svete udalosti, zamerané na zničenie 
väčšiny svetovej populácie v pre ľudstvo ťažkom období 
globálnych klimatických zmien na Zemi.

Čo sú to za sily, aké sú plány ich činnosti a história 
ich existencie, ich metódy a spôsoby ovládania más 
ľudí – tieto informácie sú dostupné v knihách Anastasie 
Novych. Umelecký štýl týchto kníh dáva múdrym ľuďom 
možnosť uvedomiť si viac ako bolo povedané, globál-
ne uvidieť a porovnať nesúrodé informácie, nájsť kľúč 
k riešeniu pomocou konfrontácie toho, čo bolo poveda-
né v Predhovore s dianím naokolo a dopĺňaním o nové 
poznatky. „Svetová elita“ je len malou skupinkou ľudí 
v porovnaní s celým ľudstvom. Oni môžu len plánovať. 
Avšak uvedenie ich plánov do života závisí výlučne 
od ľudských más, od osobnej voľby každého človeka. 
A voľbu robíme na základe ucelených informácií. 
Budúcnosť je teraz v rukách každého človeka!
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Tajná Svetová Vláda – Archonti
Úryvky z knihy Anastasie Novych 

Sensei zo Šambaly 3. diel.

Kto sú Archonti?

„… Čo sa týka samotnej elity, mýliš sa, keď si myslíš, 
že ju môže zmietnuť víchrica revolúcie,“ zhovievavo sa 
usmial Ahriman. „Často je ona sama objednávateľom 
tejto revolúcie, ktorej vlna zmetie len tie bábky, ktoré 
sú pre elitu nepohodlné, aby na ich miesto dosadila 
nové. Ale možno, aby ste lepšie pochopili problematiku 
svetovej elity, poviem vám o jej pozadí.

Ich predkovia boli v skutočnosti jednotlivci, ktorí 
sa snažili uchovať znalosti predchádzajúcej civilizácie, 
vrátane takzvaných superschopností. Tieto znalosti 
však odovzdávali len dedením, v krajnom prípade si 
našli nástupcov. To znamená, že prakticky udržiavali 
a zdokonaľovali tieto znalosti z generácie na generáciu 
a uchovávali ich v tajnosti pred ľuďmi. Keď sa po-
čet ľudí výrazne zvýšil a začali vznikať základy spolo-
čensko-ekonomickej štruktúry, začali sa objavovať aj 
lídri-vodcovia. Za ich zdanlivou mocou sa však v sku-
točnosti skrývali "strážcovia znalostí" alebo, ako sami 
seba radi nazývali, "vyvolení bohov a duchov", ktorí 
vodcom nielen radili, ale v skutočnosti ich aj obratne 
riadili a nútili ich plniť svoje príkazy. Túto skupinu 
zvláštnych ľudí nazývali rôzne: šamani, mastičkári, 
čarodejníci, žreci atď. Ale v skutočnosti ich pravé meno 
je Archonti.
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Z gréčtiny sa prekladá ako "nadriadení", "vládcovia". 
Ak však prenikneme hlbšie do histórie, objavíme pravý 
význam tohto slova, ktoré znamená "vládcovia sveta". 
To znamená, že Archonti sa sami prakticky vyčlenili ako 
zvláštna kasta sprostredkovateľov medzi ľuďmi a vyšší-
mi silami, neskôr nazývanými bohovia. Vodca kmeňa, 
ktorý bol verejnou osobou a zodpovedal za svoj kmeň, 
bol podriadený Archontovi. Archont, hoci v skutočnosti 
vládol kmeňu prostredníctvom náčelníka, zostával vždy 
v tieni. Toto utajenie poskytovalo veľké možnosti na 
skutočnú manipuláciu s ľuďmi. A zatiaľ čo lídrov-vod-
cov často vyberal kmeň, tak Archont odovzdával svoje 
"magické umenie" reálnej moci len svojmu nástupcovi. 
To znamená, že existovala osobitná kasta, v ktorej ru-
kách sa sústredila skutočná moc. Čím viac posilňovala 
svoju moc, tým viac nútila ostatných členov komunity 
pre ňu pracovať. Treba povedať, že práve toto jadro si 
neskôr uzurpovalo základné znalosti, čím si podriadilo 
zvyšok ľudí. Toto je prvá elita tejto civilizácie.“

 „A bolo vtedy veľa takých ľudí?“ opýtal sa Kostík.
„Nie. Ich počet je obmedzený. Vtedy aj teraz – dva-

násť osôb plus jeden Najvyšší Archont, ktorý stál na 
ich čele.“

„A prečo práve dvanásť?“
„Pretože táto civilizácia pochádza z dvanástich ľud-

ských rodín. Dnešní Archonti sú priamymi potomkami 
prvých dvanástich Archontov. A tak sa s rastúcim poč-
tom ľudí Archonti naďalej zdokonaľovali v umení vlády 
a manipulácie ľuďmi. Ako sa hovorí, málo ľudí – málo 
vodcov. Veľa ľudí – veľa vodcov. Vytvorili takzvanú ume-
lú elitu a po celom svete rozmiestnili svoje bábky, ktoré 
vládli celými národmi. Okrem toho, práve oni vypracovali 
a zaviedli jednu z najzaujímavejších foriem vlády a ma-
nipulácie s vedomím ľudí – náboženstvo. Túto umelo 
vytvorenú formu transformácie spoločenského vedomia 
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založenú na dvoch najsilnejších ľudských stimuloch, 
viere a strachu. Pridali tam niekoľko kvapiek pravých 
znalostí, patrične ho upravili pre väčšie zotročenie davu 
a zvečnili túto závislosť prostredníctvom monopolizácie 
duchovnej kultúry...

Vezmime si, napríklad, vám známu Bibliu, ktorú dnes 
polovica sveta uctieva ako svätú knihu. Kto zostavil Starý 
zákon? Žreci, teda služobníci Archontov. A kto zostavil 
Nový zákon? Bábky Archontov…“

„Takže títo Archonti stoja na čele svetových nábo-
ženstiev?“

„V skutočnosti, čo sa týka vlády – áno. Presnejšie, na 
čele svetových náboženstiev stáli a budú stáť ich chrá-
nenci. Na čele veľkej politiky a biznisu stoja ich bábky. 
A všetci tí ľudia, ktorí riadili osudy sveta, ako Alexander 
Veľký, Džingischán, Tamerlán, Napoleon, Stalin, Hitler 
a iní, boli len figúrkami na ich šachovnici, s ktorými 
rozohrávali svoje ďalšie zložité hry…“

„Počkajte, počkajte,“ prosil úplne zmätený Stas. „Akí 
chránenci?! A čo Ježiš, Budha, Mohamed? Títo ľudia 
priniesli ľuďom slobodu. Nemohli to byť prisluhovači 
týchto žrecov…“

Ahriman ho ani nenechal dohovoriť a prerušil jeho reč 
panovačným, povýšeneckým tónom:

„No a kde je tá ich sloboda?“ mnohovravne sa odmlčal 
a potom sa znova prísne spýtal: „Kde?! Áno, boli aj takí, 
ktorí sa snažili niečomu naučiť, dať ľuďom znalosti. Ba 
čo viac, v ľudských rukách bol samotný Grál – to je 
najvyššia moc! A čo? Ako sa to všetko skončilo? Ďalším 
víťazstvom Archontov a vytvorením nových náboženstiev 
na báze stratených Učení! A prečo? Pretože ľudia sú 
leniví na to, aby sa zmenili. Pretože ľudia si už zvykli 
na stádovitý spôsob života, zvykli si na otrocký spôsob 
myslenia. Stále čakajú, aby ich niekto riadil. Archonti 
sa natoľko posnažili, že ľudom sa už páči byť hlupákmi, 
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páči sa im byť tupí a čakať na predžuté vysvetlenia od 
svojich manipulátorov. Je pre nich jednoduchšie žiť 
v stáde, ako sa stať slobodným človekom. Sami sa odsu-
dzujú na doživotné otroctvo, tak nech zostanú otrokmi, 
ak si to tak želajú. Koniec koncov, je to ich voľba. Každý 
sa rozhoduje sám za seba.“

*   *   *

„... Pozrite sa, ako funguje svet,“ pokračoval Ahriman. 
„Vládne mu len malá skupina ľudí, mocných tohto sve-
ta, pre ktorých pracujú miliardy ľudí. Myslíte si, že ve-
ria tomu, čo dávajú v televízii a píšu v novinách? Nie, 
samozrejme, že nie, pretože oni sami sú tvorcami tých 
udalostí, ktoré vidíte, pretože všetko sa deje podľa ich 
scenára, aby udržali v neustálom strachu a poslušnos-
ti svojich podriadených, teda vás. Televízia a tlač sú 
len hlásateľmi ich "kráľovských nariadení". Keď otroci 
chcú slobodu a demokraciu, sloboda a demokracia im 
budú poskytnuté, a to spôsobom, o akom sa otrokom ani 
nesníva. Zvestovatelia rozohrajú takú frašku, že ľudia 
potom nielenže túto slobodu nebudú chcieť, ale budú 
bozkávať svoje okovy, len aby všetko zostalo tak ako 
predtým. Viete, ako v tom vtipe, že ak chcete urobiť člove-
ka šťastným, musíte mu najprv všetko vziať, a potom mu 
aspoň polovicu vrátiť. Celkovo, všetky vojny, revolúcie, 
boje za slobodu, za demokraciu – to všetko je lož, krásne 
rozprávky vymyslené mocnými tohto sveta, ktorým sú 
otroci povinní veriť. V skutočnosti sú za všetkými týmito 
udalosťami len peniaze, veľké peniaze.

Ak chcú otroci pocítiť svoju národnú dôstojnosť, sú 
tu zvestovatelia. Chcú pocítiť vzrušenie zo škandálov, 
verejných odhalení – prosím, podľa vašej chute. Veď, 
ľudia sú tak úbohí vo svojich každodenných túžbach. 
Nič ich nezaujíma viac ako tragédia niekoho iného. 
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Mocní tohto sveta pre vás vytvoria akúkoľvek svetelnú 
šou, čokoľvek, len buďte otrokom, buďte v dave, buďte 
ako všetci ostatní a myslite ako všetci ostatní. Je ich 
málo, ale vedia vládnuť. A otroci sú otroci. Zárodok 
otroctva sa prenáša z generácie na generáciu a len má-
lokomu sa podarí dostať z tohto bludného kruhu. Preto 
vždy existovali a budú existovať kasty vládcov a davy 
otrokov... Dnes totiž celý svet ovládajú peniaze.

Pritom otrokom sa umelo vštepuje nielen chudoba, 
ale, ako som už povedal, aj strach, na ktorom šikovní ľu-
dia zarábajú miliardy. Uvediem vám jednoduchý príklad, 
ako popredné svetové farmaceutické spoločnosti zarába-
jú obrovské peniaze na manipulovaní s vedomím otrokov. 
Oni len celosvetovo vyprovokujú špekulácie okolo nejakej 
choroby. A to je všetko. To je ich počiatočná investícia, 
ktorá sa potom stonásobne vráti v podobe zisku.“

*   *   *

„... Napríklad vytvorili problém AIDS a získali sta-
bilný finančný príjem z predaja drahých liekov, ktoré 
v skutočnosti neriešia problém pacienta,“ povedal Ahri-
man. „Stačilo, aby svetu oznámili, že pravdepodobne 
dôjde k epidémii tuberkulózy, a hneď na tom zarobili 
slušné peniaze. Nečudoval by som sa, keby vymysleli 
(keď im dôjdu štandardné nápady) nejaký druh zmu-
tovaného vírusu chrípky, ktorý je prenosný na človeka 
zo zvierat alebo vtákov.

„Ale ako ho môžu vymyslieť, keď takýto vírus v prí-
rode možno ani neexistuje?“ spýtal sa Stas šokovane.

„Vidíte, aj vy hovoríte "možno". A neistota je zna-
kom psychológie otrokov. A ak k tejto informácii pridá-
te kúpené stanovisko niekoľkých vedcov z popredných 
svetových virologických laboratórií, budete týmto infor-
máciám bez výhrad veriť. A pre nich je najdôležitejšie, 
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aby ste uverili, potom váš strach a pud sebazáchovy 
urobia oveľa viac, ako všetky klasické reklamy na lieky 
dokopy. A nemusíte sa obávať vírusu. Ak slepý výstrel 
z dela nezapôsobí a neprenikne do davu, nahradí ho 
ostrý náboj. Ak teda matka príroda nevytvorí takýto 
vírus, ľudia jej pomôžu. A to všetko len preto, aby sa 
na jednej vakcíne proti tomuto vírusu zarobili miliardy. 

Každopádne, títo chlapci sú skvelí! Obdivujem ich 
geniálne rozpracovanú reklamu a organizáciu prílevu 
solídneho kapitálu. A čo je najdôležitejšie, všetko je re-
latívne čestné – vy sa staráte o svoje zdravie, oni sa 
starajú o svoje peňaženky. Navyše, ak si vyliečite ich 
liekmi jednu chorobu, získate tri nové choroby zadarmo. 
V dôsledku toho sa stávate ich rukojemníkmi, večnými 
sponzormi. Nie je to geniálny nápad neustále dopĺňať 
kapitál na úkor vášho strachu, ovplyvniteľnosti a otroc-
kého myslenia?! Je to veľký biznis. A veľký biznis – to je 
moc. Všetci slobodní ľudia sa snažia niekoho ovládať, 
aby sa sami nestali tým, koho ovládajú.“

*   *   *

„... To, čo sa vo veľkom šíri medzi masami, zďaleka 
nie vždy zodpovedá pravde,“ zdôraznil Ahriman. „Lebo 
pre elitu ľudstva, ktorá platí celý tento proces vytvá-
rania mýtov, sú masy len otrokmi. Keby sa ľuďom 
odhalili skutočné historické fakty, napríklad o živote 
a učení Ježiša, Budhu a im podobných, obrovská moc 
tých, ktorí tieto fakty utajujú, by sa zrútila…“

*   *   *

„...A ak to zoberieme vo väčšom meradle, napríklad 
štáty? Ľudia idú kvôli moci cez mŕtvoly, urobia všet-
ko, aby dosiahli svoj cieľ,“ poučne povedal Ahriman. 



11

Predpovede budúcnosti a pravda o minulosti a súčasnosti

„Čo myslíte, na čo potrebujú túto moc? Na uspokoje-
nie potrieb ľudí? Samozrejme, že nie! Robia to len pre 
seba, aby uspokojili svoju mániu velikášstva a zvýšili 
svoj kapitál. Veľmi dobre si uvedomujú, že sami sú 
len bábkami mocných tohto sveta, a preto využívajú 
každý moment a hrabú všetko, čo sa dá. Mnohí oby-
čajní ľudia ich povyšujú na ideál ľudskosti. Ale v sku-
točnosti sú to rovnakí ľudia ako všetci ostatní, o nič 
lepší. Rozdiel medzi vami a nimi je v tom, že oni sú 
prefíkanejší, šikovnejší a sebavedomejší. Nemá zmysel 
od nich očakávať almužnu. Dajú ju len vtedy, keď to 
vyhovuje predovšetkým im. Hádžu ju ľuďom ako kosť 
hladnému psovi, aby sa mu zbiehali slinky pri pohľade 
na "štedrého pána".“

*   *   *

„… No mnohé skutočné vojny sa odohrali práve kvô-
li konkurencii mocných ľudí,“ poznamenal Ahriman. 
„A všetky ostatné príčiny vojen, ktoré sa vtedy vysvetľo-
vali širokej verejnosti, teda podriadenému davu, sú len 
rozprávky pre stádo, ktoré v ňom majú vzbudiť ducha 
nacionalizmu, polichotiť mánii velikášstva ich pastiera 
a zároveň odpútať stádo od naliehavých problémov. 
Nič viac.“

„Vari je ľudstvo stádo?“ namietol Voloďa. „Sú to 
predsa ľudia.“

„Pravdaže, ľudia, ale sú to hlúpi ľudia. Sú to otroci, 
ktorých ovládali múdri ľudia a budú ovládať bez ohľadu 
na to, akým krásnym slovom sa toto ovládanie nazýva. 
Pretože človek v dave už totiž nie je individualitou, je len 
súčasťou davu. V dave nie je schopný samostatne pre-
mýšľať, skutočne hodnotiť situáciu a "fakty", ktoré mu 
rečník štedro podsúva. Pretože človek v dave vidí tisíce 
ľudí rovnakých ako on a oduševňuje ho táto jednota, 
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táto ohromná sila. Je to skutočne veľká sila, ale nie 
tohto človeka alebo každého jednotlivca z tejto masy 
tiel. Je to sila rečníka! Je to on, kto ju pretvára a posiela 
správnym smerom. A tou istou silou vkladá do vedomia 
každého tie postoje, ktoré sú dôkladne zamaskované 
vzletnými slovami. To znamená, že rečník jednoducho 
využíva mechanizmy sugescie. Nič viac. Preto, nech sa 
pozeráš z ktorejkoľvek strany, stádo je stádo, ktoré s be-
čaním kráča za skúseným pastierom. Je pravda, že dnes 
sa riadenie stáda nazýva krajšími slovami, ale význam 
sa tým nemení. Veľmi dobre chápem priatelia, že tieto 
slová nie sú práve príjemné, ale je to pravda. A pravda 
má vždy trpkú príchuť. Len vám otváram oči, aby ste 
videli svet taký, aký je.

Toto je, priatelia, život, v ktorom nikto nikoho nepo-
trebuje a nikto nerobí nič len tak. Pozrite sa napríklad 
na to, ako prebiehajú politické voľby v ktorejkoľvek 
krajine. Ľuďom sľubujú hory-doly. A po voľbách? Poli-
tik sa pomocou stáda oviec a oslov dostane do svojho 
raja a potom pred nimi zabuchne dvere. Ľudia, ako žili 
v chudobe, tak v nej aj žiť zostávajú. Veď o koho sa zvo-
lený politik stará predovšetkým? V prvom rade o seba 
a svoj príjem. Potom o svoju rodinu. A potom o vlastnú 
suitu, aby svojmu pánovi bozkávala ruky a nezabudla 
na jeho "dobré skutky". A o ľudí sa nestará nikto a sta-
rať nebude. Pretože ľudí v skutočnosti nikto nepotrebu-
je. Ešte vládze stáť, môže pracovať, takže dobre. Kam 
sa pohne bude reptať, sťažovať sa, ale nejako prežije. 
Veď je to len ťažný dobytok, ktorý žije v maštali, živí sa 
odpadkami a pracuje od rána do večera. Existuje preto, 
aby elite prinášal zisk, aby sa množil, čím svojim pá-
nom zabezpečí príjem nových pracovných síl v podobe 
nových otrokov. Viem, že je to nepríjemné počúvať. Ale 
pozrite sa okolo seba. Toto je realita. Na moje slová si 
spomeniete ešte neraz, pretože je to životná pravda!
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Myslíte si, že sa niečo zmenilo od čias otrokárov?! Nič 
také. Zmenili sa len metódy pôsobenia na otrokov, nie 
samotní ľudia. Zmenila sa forma kontroly otrokov, ale 
otroctvo nikto nezrušil! Pozrite sa na dnešný svet, ako 
vládnuca elita vykorisťuje masy a využíva ich na vlastné 
obohacovanie. Jednoducho ľuďom vnucuje koncepcie, 
ktoré sú pre ňu výhodné, formuje vkus a správanie más, 
špeciálne kontroluje a normalizuje človeka.“

Ako mi môže elita niečo vnucovať?

„… Ako mi môže elita niečo vnucovať, ak žijem svoj 
život? Veď ja sám rozhodujem o tom, ako budem žiť,“ 
začudoval sa Stas.

Ahriman sa pousmial.
„To si myslíte, mladý muž, pretože ste sa nezaoberali 

serióznou analýzou svojho života, tým, ako žijete a čo 
vás núti robiť v živote rôzne rozhodnutia. Vlastne ani 
nevidíte, že váš život, váš vkus, vnímanie, vaše rozhod-
nutia sú šikovne riadené a manipulované. Pretože elita 
potrebuje otrokov, nie slobodných ľudí! Jednoducho to 
vnímate tak, že aby vás mohol niekto riadiť, musí to 
byť minimálne nejaký dozorca s bičom, ktorý by nad 
vami stál. To sú predsudky. V dnešnom svete s jeho 
najnovšími technológiami je všetko oveľa jednoduchšie 
a efektívnejšie. Elita z vášho vedomia šikovne vytvorila 
práve toho dozorcu, ktorý vám určuje, ako máte žiť, 
komu a čomu dávať vo svojom živote prednosť. A urobi-
la to pomocou starobylej metódy pôsobenia na človeka, 
ktorú dnes nazývajú reklama.“

„A prečo je reklama starobylou metódou? Na televíz-
nej obrazovke sa objavila len nedávno,“ zmätene pove-
dal Ruslan.
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„To sa vám len zdá. V skutočnosti tento fenomén 
existuje tak dlho, ako ľudstvo samo,“ s úsmevom vy-
svetlil Ahriman. 

„Dnešné slovo reklama pochádza zo starolatinské-
ho reclamare, čo znamená "vyhlasovať", "požadovať", 
"vykrikovať". A predtým sa aktívne používalo aj v pí-
somnej podobe, a najmä pri ústnom šírení požadovanej 
informácie špeciálnymi ľuďmi – vyvolávačmi na trhu, 
zvestovateľmi, hlásnikmi a pod. Je to prastarý spôsob 
ovplyvňovania ľudí. A je založený na nespochybniteľnej 
psychologickej zvláštnosti človeka veriť presne tomu, 
čomu veriť chce, vydávať želanie za skutočnosť. Šikov-
ná reklama len oživuje v človeku "driemajúcu" potrebu. 
Infikuje ho a núti ho napodobňovať.“

„"Driemajúca" potreba?“ spýtal sa Jura. „Čo to zna-
mená?“

Ahriman to okamžite vysvetlil.
„Napríklad cítiš sa neisto a máš nízke sebavedomie 

a zároveň sa snažíš tieto pocity potlačiť. Ale oni nikam 
nezmiznú. Len "driemu" v tvojom podvedomí a čakajú 
na pozitívne vyriešenie tohto osobného emocionálne-
ho problému alebo celého komplexu psychologických 
problémov. A potom sa pred tebou objaví reklama, ktorá 
ťa presviedča, že predmet reklamy ti dá to, o čom si sní-
val. Pritom sa to všetko javí v optimistickom svetle, čo 
ti, prirodzene, pozdvihne náladu, pretože podvedome 
sa budú stimulovať tvoje "driemajúce" nerealizované 
potreby. V dôsledku toho budeš slintať ako Pavlovov 
pes pri známom zazvonení a budeš si želať, aby si získal 
podsúvanú zakamuflovanú "kocku cukru".

Reklama využíva širokú škálu špeciálnych tech-
ník na emocionálne ovplyvnenie spotrebiteľa. Apeluje 
na tvoje prirodzené túžby. Napríklad byť zdravý, mať 
úspech, bohatstvo, šťastie, dobre vyzerať; na tvoju cti-
žiadosť, vlastnú dôležitosť, mániu velikášstva; na snahu 



15

Predpovede budúcnosti a pravda o minulosti a súčasnosti

o zlepšenie tvojho spoločenského postavenia a podobne. 
To znamená, že ľudia v skutočnosti ako stádo nasledujú 
umelo vytvorené túžby a ani netušia, že je to práve ten 
bič, ktorý elita šikovne používa.

Zobuďte sa a obzrite sa okolo! Veď predsa všetko, 
o čom si myslíte, že je stále, v skutočnosti vymýšľajú 
ľudia, rovnakí ako vy. Sú len o niečo sebavedomejší 
a priebojnejší. Kto píše zákony, podľa ktorých žije spo-
ločnosť? Ľudia. Kto udáva smer v móde? Ľudia. Kto 
určuje ideály? Opäť tí istí, ktorí vedia šikovne vnuco-
vať svoj názor masám. Šikovní ľudia vytvárajú modly, 
idoly, hrdinov pre celé národy. A tak to bolo vždy, od 
prvotnopospolnej spoločnosti až po súčasnosť, a vo 
všetkom: od preferovania jedla, tovaru až po výtvarné 
umenie. Vezmime si napríklad Picassove obrazy. Ja to 
lepšie nakreslím nohou. A jeho diela sú masám prezen-
tované v pochvalných ódach ako majstra vyhrotených 
expresívnych diel v duchu neoklasicizmu, zakladate-
ľa kubizmu, ktorého obrazy majú veľký spoločenský 
význam. Alebo si vezmite Malevičov "Čierny štvorec". 
Chlapík nemal náladu, tak z nudy rozmazal čiernu far-
bu po plátne. A ľudia obdivujú toto zašpinené plátno, 
nachádzajú v ňom hlbokú filozofiu. A budú ju nachá-
dzať a veriť tomu, čo sa im hlása! Pretože to prešlo cez 
mechanizmy psychologického ovládania más.

Alebo si zoberte Johna Rockefellera staršieho. Ten-
to človek sa stal legendou, jeho meno pozná celý svet. 
Pritom ešte počas života sa jeho obraz zmenil na lás-
kavého starčeka, ktorý míňal celé milióny na dobro-
činnosť a rozdával darčeky deťom. Aj keď v skutočnos-
ti bolo vytvorenie jeho ideálneho obrazu len šikovnou 
hrou so slovami, formovaním "verejnej mienky" pre 
naivnú verejnosť. John bol taký lakomec, akých tre-
ba hľadať. O akej dobročinnosti tu možno hovoriť? 
Zapamätajte si, priatelia, jednu jednoduchú pravdu: 
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seriózni podnikatelia nikdy nerozhadzujú peniaze na 
dobročinnosť zbytočne. Na tento projekt budú vyna-
kladať peniaze len vtedy, ak to bude pre nich výhodné, 
ak v tejto akcii uvidia reklamu pre svoje podnikanie, 
svoj imidž, svoju prestíž v spoločnosti. Alebo to budú 
považovať za ďalší šikovný trik na pranie špinavých 
peňazí. Nikto však nepohne ani prstom pre nič za nič. 
John Rockefeller urobil veľmi múdru vec. Aby nemrhal 
kapitálom na reklamu svojho "imidžu" prostredníctvom 
pre neho "nákladnej" dobročinnosti, urobil niečo lep-
šie. V roku 1903 Rockefeller najal mladého reportéra 
Ivyho Lee a urobil z neho svojho osobného "poradcu" 
rodiny, ktorému dobre platil za jeho služby. A tento 
reportér jednoducho obrátil verejnú mienku a vytvo-
ril v publikáciách z lakomého Johna, pozitívny obraz 
veľkého dobrodinca svojej doby, ktorý sa stará o ľudí. 
Neverte preto všetkému, čo počujete a vidíte. Tento 
svet je číre pokrytectvo!“
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Tretia svetová vojna

Úryvky z knihy Anastasie Novych 
Sensei zo Šambaly 4. diel.

*   *   *

„… A čo si to hovoril o tretej svetovej vojne?“ spýtal sa 
Voloďa Senseia. „Archonti ju naozaj naplánovali?“

„Žiaľ“, prikývol Sensei.
„So súčasnými jadrovými zbraňami vyspelých krajín?“ 

povedal Nikolaj Andrejevič. „Veď je to hlúpe!“
„Samozrejme, je to hlúpe, ale v chápaní normálnych 

ľudí. A v zvrátenom chápaní Archontov je to normálne... 
Nuž, poviem vám to, čo sa čoskoro dozvedia milióny ľudí, 
poviem vám tajné plány Archontov, aby sa neskôr "nenu-
dili" pri práci... Takže, Archonti počítajú globálne vojny 
na generácie. A podľa ich výpočtov by túto generáciu 
mala zastihnúť tretia svetová vojna. Archonti naplánovali 
tri dátumy začiatku novej globálnej vojny v závislosti od 
geopolitickej situácie a úrovne prípravy obyvateľstva na 
tieto udalosti. Prvým dátumom je 23. december 2012, 
ktorý je už po celom svete prezentovaný pomocou ne-
priamej reklamy ako možný dátum konca sveta.

Druhý dátum je rok 2017. A tretí dátum je rok 2025. 
Sú to hlavné dátumy, ktorými sa riadia, a na ktorých 
stavajú svoje výpočty. Aj keď, samozrejme, môžu nastať 
zmeny, ako v každom inom pláne... V zásade je ľahké 
vidieť a sledovať ich prípravu na tieto udalosti. Jediným 
silným protivníkom Archontov, ktorý by mohol vážne 
odporovať ich zámerom, bude...“
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„Sovietsky zväz?!“ netrpezlivo sa spýtal Viktor.
„Aby som bol presnejší – Rusko... Takže tieto prí-

pravy Archontov na novú globálnu vojnu sa dajú ľahko 
vysledovať podľa udalostí. Už som vám veľa rozprával 
o tom, ako Archonti fungujú, a ešte porozprávam. Ich 
metódy sa prakticky nemenia a v dejinách ľudstva sa 
nie raz zdôrazňovali a opakovali. To všetko sa uskutoční 
podľa starej elementárnej schémy.

Prvé, čo urobia, budú sa snažiť čo najviac oslabiť 
svojho vážneho protivníka, ktorý im môže skutoč-
ne prekážať v realizácii ich plánov. Aby to dosiahli, 
uchýlia sa buď k provokatívnej deštruktívnej politike 
vo vnútri štátu prostredníctvom svojich ľudí, alebo, 
ak sa im to nepodarí, pokúsia sa ovládnuť tento štát 
prostredníctvom krajín, ktoré majú pod kontrolou. Sa-
mozrejme, ak to bude potrebné, zorganizujú v týchto 
krajinách prevraty alebo revolúcie, aby sa tam dostala 
k moci ich bábková vláda.

Druhá vec, ktorú urobia, je umelé vytvorenie "glo-
bálnej krízy", keďže väčšina svetového kapitálu je 
v ich rukách. A vytváranie "nevyhnutných" situácií na 
svetových burzách je pre nich bežnou záležitosťou. Spo-
meňte si aspoň na predchádzajúcu umelo vytvorenú 
svetovú krízu a následne druhú svetovú vojnu… Okrem 
toho, aby vytvorili vhodnú náladu verejnosti pred tre-
ťou svetovou vojnou, Archonti umelo vytvoria "svetovú 
potravinovú krízu", ktorou budú trpieť predovšetkým 
najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva. Vo svete sa náhle 
objaví bez zjavnej príčiny nedostatok potravín, čo pove-
die k hladomoru v treťom svete a k výraznému zvýšeniu 
cien potravín aj v rozvinutých krajinách. Odôvodnením 
budú "predpoklady", že je to zrejme spôsobené globál-
nym otepľovaním a problémom preľudnenia planéty. 
Takéto "tvrdenia" následne spôsobia, že hladujúci budú 
chcieť čo najrýchlejšie znížiť počet ľudí vo svoj prospech.“
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Voloďa zachmúrene povedal:
„Áno, pochmúrna situácia... Lenže Sensei, ty si ho-

voril, že globálne klimatické zmeny skutočne prichá-
dzajú. Je teda celkom možné, že niečo takéto je len 
predpovedaná realita.“ 

„Predpovedaná realita?!“ povedal Sensei s výčitkou 
v hlase.

„Veď s modernými technológiami je celkom reálne 
vytvoriť zo saharskej púšte kvitnúcu záhradu a nasýtiť 
jej plodmi značnú časť obyvateľstva. Nehovoriac o tom, 
že na Zemi je dostatok úrodnej pôdy na to, aby taký po-
jem ako hlad na tejto planéte vôbec neexistoval.“ Sensei 
chvíľu mlčal a pokračoval už svojím zvyčajným hlasom.

„A tretia, najdôležitejšia vec, chystajú sa finan-
covať a zorganizovať niekoľko zbytočných vojen 
s niektorými krajinami tretieho sveta, ale za účasti 
USA ako "svetového policajta, ktorý obhajuje de-
mokraciu na celom svete". V týchto vojnách budú, 
prirodzene, zomierať ľudia, vrátane obyčajných ame-
rických chlapcov, ktorí samozrejme nepoznajú skutoč-
né pozadie týchto vojen, budú zomierať v domnení, že 
za cenu svojich životov bránia demokraciu a záujmy 
svojej krajiny na cudzích územiach. Ľudia budú zomie-
rať a následne bude narastať nespokojnosť amerického 
obyvateľstva. Využijúc tieto verejné nepokoje, Archonti 
v pravý čas obvinia svojho bábkového prezidenta zo 
všetkých problémov a všetko pripíšu jeho "neúspešnej 
politike" a zároveň sa budú snažiť presvedčiť spojencov 
a obyvateľov svojej krajiny, že obyčajné vojny nie sú 
efektívne: vojny sú drahé, naťahujú sa (hoci Archonti 
sami financujú aj protistranu), umierajú v nich ľudia 
a nemajú zmysel. Teda, že peniazmi a ľudskými ži-
votmi sa mrhá zbytočne, a nie je z toho žiaden úžitok. 
V dôsledku toho si verejnosť vytvorí názor, že Spojené 
štáty by mali mať právo ako prvé uskutočniť jadrový 
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úder proti takýmto "zlým, nedemokratickým" kraji-
nám, ktoré nezapadajú do politiky Archontov. Tento 
názor sa usídli v mysliach ľudí, že Američania ako 
"slobodná krajina" a "svetová veľmoc" by mali mať 
právo ako prví zasiahnuť jadrovými zbraňami. Veď, je 
to lacnejšie a hlavne, ich chlapci nezomierajú v boji 
za "demokraciu na celom svete".

No, a aby presvedčili ľudí, že jadrová vojna je 
jednoducho nevyhnutná, budú manipulovať s eko-
nomikou "najmocnejšej krajiny". Tak ako to zvyčajne 
Archonti robia. Najprv ekonomika krajiny umelo rastie, 
ľudia si zvykajú pohodlne žiť. A potom sa objaví "von-
kajší nepriateľ" krajiny. Vtedy Archonti vyvolajú prud-
ký pokles hospodárstva a nastane vážna hospodárska 
kríza. V dôsledku toho mnoho ľudí príde o prácu. Ve-
rejná mienka sa stáva mimoriadne nepriateľskou. Mé-
diá aktívne diskutujú o tom, ako ich hlavný "nepriateľ" 
v tom čase bohatne, a vyslovujú "predpoklady", že to 
je pravdepodobne dôvod, prečo "náš národ zo dňa na 
deň chudobnie". Táto provokácia mimovoľne vyvoláva 
v ľuďoch, vychovaných s dominantnými vlastnosťa-
mi Živočíšnej podstaty, závisť, hnev a veľmi negatívny 
postoj k štátu, ktorý "bohatne na ich úkor". Nakoniec 
sa tieto tvrdenia tlače premenia na obvinenia zo strany 
samotnej vlády, ktorá naznačuje, že všetky hospodárske 
problémy krajiny sú spôsobené týmto "zlým štátom". 
A človek, ktorý je v ťažkej finančnej situácii (ale stále 
si pamätá, ako sa mu žilo dobre a pohodlne v jeho 
"slobodnej prosperujúcej krajine") a vidí, ako bohatne 
iná krajina (kvôli ktorej sa údajne stal chudobným), 
sa podvedome preorientuje z vnútorného nepriateľa na 
vonkajšieho, bez toho, aby sa zamyslel, prečo vlastne 
všetky tieto krízy vznikajú a kto ich vytvára. To zname-
ná, že občania začnú "na diaľku" nenávidieť krajinu, 
na ktorú ich upozorňujú prisluhovači Archontov.
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A potom je to čím ďalej, tým horšie. Ľudí začnú 
psychicky pripravovať na to, že ako prví použijú 
jadrové zbrane, čím rýchlo a účinne potrestajú "ne-
demokratickú krajinu", kvôli ktorej "všetci chudob-
nejú". Archonti sa teda pokúsia rozpútať globálnu voj-
nu, v ktorej, prirodzene, zomrie veľa ľudí vrátane tých, 
ktorí túžili po takejto "pomste".“

„Túžili? Vari je možné ľudí takto oklamať?“ žasol 
Viktor. „Veď tu sa dá dokonca logicky usúdiť, že ak by 
silné mocnosti rozpútali jadrovú vojnu, kto by zostal 
nažive? Na čo sa spoliehajú Archonti?“

„Áno, ak sa to stane, zahynie väčšina obyvateľov 
zemegule... Hoci na rýchle obnovenie ľudskej populá-
cie stačí ponechať aspoň sto tisíc ľudských jedincov. 
A Archonti to veľmi dobre vedia. Nie nadarmo sa ak-
tívne realizuje plán "Agartha", ktorý vznikol ešte po-
čas druhej svetovej vojny, keď sa jadrová bomba stala 
realitou blízkej budúcnosti. Podľa tohto plánu sa má 
hlboko pod zemou vybudovať úplne autonómne mesto 
(určené na dostatočne dlhé prežitie sto štyridsaťštyriti-
síc ľudí, s ohľadom na ich rozmnožovanie), ktoré by bolo 
dostatočne bezpečné pred akýmikoľvek kataklizmami 
a spoľahlivo chránené pred jadrovými údermi.

Archonti predpokladajú, že ak sa im nepodarí ideo-
logicky ovládnuť svet a stať sa jediným diktátorom 
v podobe "svetovej vlády", tak po tejto globálnej vojne 
budú vládnuť svetu neobmedzene. A celý svet bude 
nakoniec ovládaný ich "jedinou vládou", ktorej sa 
budú bezpodmienečne podriaďovať všetci zostávajúci 
ľudia na zemeguli. Očakávajú, že v nových generáciách 
sa bude pestovať výlučne otrocká psychológia založe-
ná na Živočíšnej podstate a na čisto ahrimanských 
princípoch. Tu však vyvstáva ďalšia otázka. Kto bude 
potrebovať takúto ľudskú civilizáciu s absolútnou 
nadvládou Zvieraťa?“
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Sensei si ťažko vzdychol, a po chvíli mlčania povedal:
„To je to, prečo vám to všetko hovorím, aby ste 

videli, vedeli, chápali a hlavne robili a uskutočňovali 
v živote svoju správnu voľbu... Vojny organizuje malá 
skupinka ľudí. Zvyšok ich početného otrockého sprie-
vodu sú len ich prisluhovači, ktorí žijú z momentálnej 
almužny od Archontov, užívajú si manévrovanie s im 
poskytnutou mocou, a ani si neuvedomujú, že pre 
Archontov sú len zbytočné obete.

Títo prisluhovači dúfajú vo svoju "šťastnú budúc-
nosť", preto usilovne plnia všetky príkazy svojich pá-
nov, ktorí vedú svet do tretej svetovej vojny a vôbec 
nechápu, že touto vojnou budú trpieť aj oni a ich deti, 
a ich životy sa prerušia ako videopáska na zábere 
jadrového "hríba".“
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Ako sa dá čeliť Archontom?
Úryvky z knihy Anastasie Novych

Sensei zo Šambaly 4. diel.

Príčina vlády Archontov a Ahrimana   
(Najvyššieho Archonta) nad ľuďmi

„…A čo sa týka Archontov, je to pravda?“ spýtal sa Stas.
„Áno,“ odpovedal Sensei.
„Sú to teda šamani, bylinkári, žreci?“
„Ale nie, to kedysi, v dávnej minulosti, boli takí, a aj 

to zďaleka nie všetci. A teraz sú to tí ľudia, ktorí vo 
svojich lóžach a tajných spoločenstvách spájajú dohro-
mady svetový kapitál, politiku a náboženstvo.“

„Svetoví bankári, či čo?“ podivil sa svojmu dôvtipu 
Voloďa.

„Tí, ktorí ich riadia,“ upresnil Sensei.
„Zaujímavé, a čo sú to za tajné spoločenstvá?“ zve-

davo sa spýtal Voloďa.
„Nuž, v rôznych dobách sa nazývali rôzne. Naprí-

klad, jeden z prvých vplyvných kruhov Archontov bol 
už v dávnych časoch známy pod názvom slobodomu-
rári. Z tohto kmeňa vyrastá mnoho vetiev. Existuje aj 
takzvané Bratstvo hada, Bratstvo draka, Ilumináti, 
Masoni a iné tajné spoločenstvá. Historici sa dodnes 
pokúšajú zistiť, ktoré z ktorého pochádza. No iba sa 
viac zamotávajú. Prečo? Pretože cieľom Archontov je 
všetko premiešať a zamotať tak, aby sa len málokto 
dovtípil a dopátral skutočnej podstaty všetkých tých-
to tajných spoločenstiev. A podstata je jednoduchá. 
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Prevažná väčšina tajných spoločenstiev sú len figúrka-
mi v rukách Archontov, ktorými manipuluje Ahriman.

Ahriman sa len hrá so slabosťami ľudí. A jednou 
z takých slabostí je podvedomé inklinovanie ľudí 
k tajomstvám. A toto zahŕňa nielen duchovný poryv 
človeka a jeho túžbu uniknúť z reťazca reinkarnácií 
prostredníctvom tajných znalostí, ale najčastejšie ba-
nálne egoistické ambície mať tieto znalosti kvôli moci 
nad sebe podobnými. Pretože prevažná väčšina taj-
ných spoločenstiev prosperuje pod vedením Archontov. 
A ak vezmeme do úvahy, že ľudia chcú nielen mať taj-
né znalosti, ale chcú ešte aj vytvoriť okolo seba svoje 
"impérium", tak tu máme to, že v súčasnosti svet už 
prakticky riadi tajná svetová vláda – Archonti.“

Sensei sa odmlčal a Voloďa zamyslene povedal: 
„Úprimne povedané, ani pri všetkých mojich vedo-
mostiach a skúsenostiach bojového dôstojníka som 
nikdy o tom nepočul, a už vôbec nie o tajných spolo-
čenstvách na takejto úrovni. Nemohol by si túto tému 
trochu objasniť?“ A keď videl Senseiove váhanie, do-
dal: „Ako sa hovorí, je lepšie poznať nepriateľa osobne, 
ako žiť v nevedomosti.“

Na to Sensei odvetil: „Akýže sú Archonti nepria-
telia? Sú to nešťastní ľudia, ktorí si chybne zvolili 
prázdne a dočasné, namiesto večného. Spravili voľbu 
smerom k matérii, presnejšie k Ahrimanovi. Človek 
si neustále vymýšľa akýchsi nepriateľov, pretože väč-
šinou nedokáže vyriešiť svoj vnútorný konflikt medzi 
svojím Živočíšnym a Duchovným.

Vzťahy medzi skupinami ľudí a štátmi, to je len 
zväčšená, nafúknutá kópia tohto konfliktu. A v sku-
točnosti najväčším nepriateľom človeka je on sám, 
presnejšie jeho Živočíšna podstata. S ňou sa nedá 
bojovať bežným spôsobom, pretože čím väčší bude od-
por, tým väčšia bude aj agresia zo strany Živočíšneho, 
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pretože vkladáš do tohto konfliktu svoju pozornosť. 
Zvíťaziť nad ňou môžeš len svojou neochotou poddávať 
sa provokáciám a pokušeniam Živočíšnej podstaty, 
a tiež sústredením sa na duchovno, na to, čo je uži-
točné pre dušu. A keď zaujmeš takýto vnútorný postoj 
a úprimne ho budeš nasledovať, tak ani vo vonkajšom 
svete nebudeš mať nepriateľov, a život sa zmení na 
zaujímavú hru. Koniec koncov, my tu žijeme dočasne, 
skoro ako na návšteve.“

„Áno, ale tento svet je Ahrimanovou pascou?! No 
ako v ňom žiť, ak sa chceš stať Slobodným?“ rozčúlene 
sa spýtal Jura.

„Bez ohľadu na to, v akých podmienkach si sa 
tu ocitol, bez ohľadu na to, aké prekážky pred 
teba postavil osud, žiť treba tak, ako sa patrí na 
Človeka s veľkým Č. Teda sám sa stať Človekom 
a pomáhať ľuďom naokolo. Hlavné v tomto živote 
je byť slobodný vo vnútri Duchom, oslobodený od 
sveta matérie, kráčať k Bohu bez toho, aby si od-
bočoval z tejto cesty. Vtedy vo vonkajšom živote 
budete schopní priniesť maximálny úžitok ľuďom 
a prežiť život hodný mena Človek. A v tom sa skrý-
va veľké tajomstvo! Staň sa Človekom tu a teraz 
v tomto egoistickom, materiálnom svete. Buď ako 
lotos, ktorý vyrastá z bahna močiara, no napriek 
tomu nadobúda dokonalú čistotu! Veď ty si Človek 
a v tebe je Jeho zrnko!“

Naša skupina počúvala Senseiove slová so zatajeným 
dychom.

„Áno, aby si sa stal Človekom v tomto svete, je sku-
točne potrebné mať obrovskú silu vôle a odvahu, aby si 
si zachoval čistotu myšlienok, nezašpinených bahnom 
tohto močiara,“ súhlasil Nikolaj Andrejevič.

„Veď človeka v zásade priťahuje sklon k napodob-
ňovaniu spôsobu života väčšiny ľudí na tomto svete. 
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Preto ho aj celkove láka realizovanie egoistických skut-
kov, preto sa aj kúpeme v bahne, upokojujúc svoje Sve-
domie frázami ako "všetci tak robia", "všetci tak žijú".“ 
A po krátkej odmlke dodal: „A čo sa týka Archontov... 
Úprimne povedané, aj pre mňa by bolo veľmi zaujímavé 
vypočuť si informácie o týchto tajných spoločenstvách. 
Nie preto, že by ma to lákalo, ale preto, že chcem po-
chopiť, čo a ako, naučiť sa oddeliť zrno od pliev…“

Sensei súhlasne prikývol na jeho odpoveď: „Prob-
lém je v tom, že ľudia chcú to, o čom hovoril Ahriman. 
Chcú sa stať významnými v tomto materiálnom svete 
pred ostatnými ľuďmi, aby uspokojili ambície svojej 
Živočíšnej podstaty, a nie aby dokázali Bohu, že sú 
hodní mena Človek, lebo mieria k Nemu a starajú sa 
o svoju dušu. Chcú sa stať tu a teraz superbohatými, 
slávnymi, prekračujú akékoľvek hranice kvôli svojim 
hlúpym túžbam, je jedno akým spôsobom, len aby 
dosiahli svoj cieľ.

Žijú preto, aby neboli horší ako ostatní, ale pod-
ľa možnosti oveľa lepší ako oni. Mnohí sa pokúšajú 
predrať na pozície vodcov. Takmer každý si myslí, že 
keď sa už raz narodil na tomto svete, tak bezpodmie-
nečne musí žiť lepšie ako ostatní a určite musí dosiah-
nuť nejakých konkrétnych výšin, čo sa týka kariéry, 
postavenia v spoločnosti a materiálneho blahobytu.“

Skutočná sloboda

„Ech,“ povzdychol si Viktor. „Presne tak. Treba si 
strážiť svoje myšlienky a treba si dávať väčší pozor na 
to, čo si želáme.“

„Nie, ja súhlasím, je dobré, keď jednoducho sto-
jíš na stráži a bdieš,“ prehovoril Stas. „Ale ak tvoje 
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stanovisko zasypávajú takými heslami ako je "slobo-
da" a "rovnosť príležitostí", vštepujú ti to zo všetkých 
strán, ale v skutočnosti ťa jednoducho využívajú ako 
otroka?“

Sensei odpovedal: „"Sloboda" a "rovnosť" sú jedny 
z najlákavejších Ahrimanových slovných pascí, pre-
tože človek na ne reaguje vychádzajúc z duchovných 
potrieb, a potom, vďaka šikovnej interpretácii Ahri-
manovej "demokracie"...“

„Je to niečo ako demokracia, prostredníctvom ktorej 
si môžete vybrať svojich otrokárov?“ zažartoval Viktor.

„Niečo také,“ prikývol Sensei. „Veď keď Ahriman po-
užíva slovo "sloboda", privádza človeka k pochopeniu, 
že dosiahnuť ju možno len prostredníctvom peňazí, 
s dostatočným kapitálom. Bohatstvo a moc, to sú hlav-
né nástroje na ovládanie vedomia ľudí. No skutočná 
sloboda nastáva vtedy, keď sa človek povznesie 
nad tento svet, nad materiálne želania, keď každý 
deň a každú hodinu žije pre svoju dušu, napĺňa jej 
pokladnicu dobrými skutkami, myšlienkami, po-
mocou iným. Keď človek nežije pre svoj egoizmus 
a dôležitosť, ale pre iných ľudí, v mene Boha.“

*   *   *

„…V živote ľudí, v ich duchovnom formovaní veľmi 
veľa závisí od toho, kto ich riadi. V krajinách, ktoré 
sú neoficiálne riadené Archontmi, vládne lož, pod-
vod a materiálna podstata, ktorá aktívne zamieňa 
duchovné úsilie a hodnoty ľudí. Na pozadí krásnych 
slov robia z ľudí hlúpych, poslušných idiotov. A čím 
viac je takýchto krajín, ktorým vládnu Archonti, tým 
viac sa ľudstvo zabára do bahna matérie a nakláňa 
pohár svojej voľby smerom k Materiálnej podstate. 
A prirodzene, tým rýchlejšie sa civilizácia približuje 



28

Anastasia Novych

k vlastnému zániku. Základný zmysel existencie 
ľudstva však spočíva v zdokonaľovaní duchovnej 
podstaty, v možnosti každého jednotlivca stať sa 
Človekom. A stádo poslušných dvojnohých zvierat, 
starajúcich sa o materiálno, potrebujú len Archon-
ti, a aj to iba kvôli čisto egoistickým, ambicióznym 
cieľom. Ale ešte raz zdôrazňujem: každý človek má 
právo urobiť vlastnú voľbu!“

Ako sa možno postaviť Archontom?

„...Archonti konajú?“ usmial sa Sensei. „Vysvetlím 
to ešte raz, týchto Archontov je úbohá hŕstka v po-
rovnaní s celým ľudstvom! Ak ľudia na nich pľuv-
nú, Archonti sa v tom pľuvanci jednoducho utopia. 
Archonti len plánujú, a my, ľudia, si vyberáme, či 
budeme súhlasiť s ich voľbou, alebo si obhájime svo-
ju. Veď celková voľba závisí výlučne od osobnej voľby 
každého, od jeho vnútornej prevahy buď duchovných 
prianí, alebo živočíšneho klamu. Prečo nás Archonti 
postrkujú do vojen, revolúcií, medzinárodných sporov 
a my ideme ako stádo, ako ovce, a zabíjame sebe po-
dobných, bez toho, aby sme sa zamysleli nad dôsled-
kami? Pretože Archonti majú záujem formovať ľudí 
neschopných samostatne myslieť, skúmať zákonitos-
ti a konať. Majú záujem o otrokov, ktorými možno 
prostredníctvom masmédií manipulovať, vnucovať im 
normy Archontov: ako majú vyzerať, konať a myslieť, 
akých politických a životných smerov sa majú pri-
dŕžať. Udržujú ľudí v neustálom strachu z chudoby, 
hladu, materiálneho nedostatku, strachu o vlastný 
život a zdravie. Človek začína veriť, že práve taký je 
život, že práve to je jeho osud.
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V žiadnom prípade! Človek je vždy slobodný vo 
svojej osobnej voľbe! Všetky strachy vznikajú zo 
Živočíšnej podstaty, z jeho absolútneho strachu 
zo smrti. No každá hmota je smrteľná – to je zá-
kon. Avšak človek je prekrásny tým, že nie je len 
kúskom hmoty a už vôbec nie otrokom, v ňom 
je vložená ohromná duchovná sila, ktorá ho je 
schopná premeniť na Skutočného Človeka, na tú 
bytosť, ktorá je oveľa vyššie než materiálny svet. 
Oslobodením sa od klamstva, sa človek oslobodzu-
je od hlúposti. Poznaním Pravdy sa človek stáva 
silnejším a múdrejším. Čím viac bude na svete 
múdrych, duchovne slobodných ľudí, tým ťažšie 
budú Archonti realizovať svoje plány, a tým slabší 
bude ich vplyv na ľudí. A ak budú Pravdu poznať 
všetci, a ľudia spravia svoju správnu voľbu, potom 
Archonti jednoducho nebudú mať komu diktovať 
svoje podmienky. Veď v skutočnosti oni sú nikto. 
Archontov, tých je žalostná hŕstka. V rukách ľudí 
je rozhodnutie: podľahnúť provokáciám Archontov 
a priviesť svet ku globálnej vojne, alebo sa zbaviť 
moci Archontov a vytvoriť zlatý vek civilizácie. 
V rukách ľudí je budúcnosť sveta. Všetko je veľmi 
jednoduché. Treba byť tým, koho sa boja Archonti. 
Treba byť Človekom!“
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HISTORICKÉ FAKTY O ČINNOSTI ARCHONTOV

Príčiny vzniku štátov a vojen

„…Čo myslíš, prečo a ako vznikol taký štát "Slo-
body" ako je Amerika? Alebo, napríklad, prečo došlo 
k prvej a druhej svetovej vojne?“

„No, akože prečo?“ trochu zrozpačitel Nikolaj An-
drejevič. „Boli tu predsa konkrétne historické dôvody, 
politické okolnosti, a v konečnom dôsledku náhoda. 
Čo sa týka vojny – pohár trpezlivosti jednoducho pre-
tiekol a najmenší dôvod sa stal iskrou, ktorá zapálila 
nepriateľstvo medzi politikmi, ktorí zatiahli svoje náro-
dy do týchto vojen. Vezmime si napríklad zavraždenie 
rakúskeho arcivojvodu, následníka rakúsko-uhorského 
trónu v Sarajeve. Práve táto udalosť poslúžila ako zá-
mienka na prvú svetovú vojnu.“

Sensei sa mierne usmial a povedal:
„Inú odpoveď som ani neočakával. "Historické 

dôvody", "politické okolnosti", "náhoda", "pohár 
trpezlivosti" – toto všetko je len klišé Archontov, 
vložené do hláv ľudí, aby nikto nemal chuť prenik-
núť k pravej podstate udalostí, ktoré sa odohrali. 
História, milý doktor, sa vytvára, nie deje.“

Anglicko pod vplyvom Archontov

„Metódy Archontov sa nemenia,“ dodal Sensei a po 
chvíli mlčania povedal: „Na rozdiel od obyčajných ľudí, 
ktorí žijú krátkymi okamihmi, Archonti kalkulujú svoje 
činy na storočia dopredu. A nie je to preto, že títo ľudia 
žijú dlho. Nie, ich život je ako u ostatných obyčajný, 
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pozemský, ľudský. Jednoducho ciele a úlohy ich orga-
nizácie sú také. Udalosti v Anglicku sú typickým prí-
kladom ich deštruktívnej činnosti... Asi sa tejto téme 
budem venovať trochu dlhšie, aby ste pochopili, odkiaľ 
vyrastajú korene takýchto udalostí vo svete.

Len čo svetová populácia začala prudko narastať, 
Archonti začali intenzívne vytvárať množstvo rôznych 
organizácií, tajné spoločenstvá, mystické smery, nábo-
ženské sekty, aby mohli s ich pomocou kontrolovať čo 
najviac ľudí, a pokúsiť sa zmocniť hlavných pák sveto-
vej moci. Jednou z najvplyvnejších organizácií, ktorú 
vytvorili Archonti, bola skupina veľmi bohatých Židov, 
presnejšie veľmi bohatých židovských rabínov, ktorí 
boli náboženskými a politickými vodcami židovského 
národa žijúceho v rôznych krajinách... Nepovažovali 
sa za nič menej, ako za "mesiášsku" elitu judaizmu, 
a vyhlasovali, že úplne všetci Židia na svete sú solidár-
ni s ich cieľmi (i keď v skutočnosti to boli len hlasné 
vyhlásenia, nič viac). A ich skutočné ciele boli ďaleko 
od toho, čo sa prezentovalo verejnosti. 

Práve za pomoci tejto organizácie si Archonti pod-
manili Anglicko. Urobili to takto. Na začiatku bola, po-
mocou týchto ľudí aktívne sponzorujúcich rôzne se-
paratistické strany, zorganizovaná takzvaná "anglická 
revolúcia" (v rokoch 1640 až 1689), a v skutočnosti 
to bol štátny prevrat s občianskymi vojnami. Cieľom 
bolo zvrhnutie dynastie Stuartovcov v Anglicku, ktorá 
nevyhovovala Archontom. V dôsledku politických ma-
nipulácií došlo v roku 1688 k zosadeniu Stuartovcov 
z trónu, a už v roku 1689 bol za anglického kráľa vy-
hlásený Viliam III. Oranžský – človek slobodomurárov. 
Mimochodom, keď sa tento muž dostal k moci, v tom 
istom roku založil Oranžský rád, ktorý svojím skrytým 
programom zodpovedal obvyklým zámerom slobodomu-
rárov, a pre širokú verejnosť – napomáhal posilneniu 
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protestantizmu v Anglicku. Mimochodom, tento rád 
existuje dodnes.

Takže, netrvalo dlho a novovymenovaný kráľ Viliam 
III. podľa plánov Archontov zatiahol Anglicko do veľmi 
nákladnej vojny s Francúzskom. Toto krviprelievanie 
nielenže spôsobilo utrpenie obyvateľom oboch mocnos-
tí, ale aj vážne vyčerpalo finančné zdroje oboch krajín, 
najmä Anglicka. Ale práve o toto finančné zruinovanie 
sa Archonti usilovali. Vďaka dôraznej iniciatíve Viliama 
III. bolo britské ministerstvo financií nútené vziať si od 
židovských bankárov úver 1,25 milióna britských libier, 
a nielenže si vziať peniaze, ale kvôli obrovskému vládne-
mu zadĺženiu muselo pristúpiť na nevýhodné podmienky 
pôžičky v prospech židovských bankárov. V dôsledku 
tohto pre Britov nevýhodného obchodu vznikla prvá 
súkromná centrálna banka s názvom Anglická banka.

Práve táto banka mala, podľa pre Anglicko zotroču-
júcich podmienok úveru, právo akumulovať štátny dlh, 
vyberať potrebné sumy priamym zdanením anglického 
ľudu, poskytovať úver vo výške 10 libier v papierových 
peniazoch za každú libru uloženú v zlate, stanovovať 
zlatý obsah papierových peňazí. Výsledkom bolo, že 
s kapitálovou investíciou banky vo výške 5 % začali 
bankové operácie prinášať 50 % výnos. V dôsledku ta-
kejto otvorenej a drzej krádeže sa štátny dlh Anglicka 
voči židovským bankárom zvýšil za štyri roky takmer 
šestnásťkrát. A okrem toho, že na toto všetko v pra-
vom zmysle slova doplácal anglický ľud, ešte aj v pod-
mienkach takejto zadĺženosti štátu Archonti slobodne 
ovplyvňovali politické procesy v krajine, ako jej vlastní-
ci. Čoskoro sa aj v mincovni Anglicka objavili ich ľudia, 
vrátane dosť známeho Isaaca Newtona...

Tu je napríklad niekoľko ďalších faktov z vám známej 
histórie tých čias, ktoré poukazujú na vyššie spomínané 
aktivity Archontov.
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Po nečakanej smrti Viliama III. Oranžského, keď trón 
pripadol Anne (poslednej z dynastie Stuartovcov), kto 
kontroloval každý kráľovnin čin a fakticky riadil krajinu? 
Sarah Marlborough (kráľovnina favoritka) spolu s manže-
lom, vrchným veliteľom Johnom Churchillom Marlborou-
ghom, ktorý bol kedysi pomocníkom Viliama III. A komu 
pripadol anglický trón po Anninej smrti? Hannoverskému 
kurfirstovi Jurajovi I. – Nemcovi, ktorý do konca svojho 
života nerozumel ani slovo po anglicky. A kto počas jeho 
vlády aj v nasledujúcom období v skutočnosti vládol 
Anglicku? Sedemdesiat vplyvných rodín z anglického par-
lamentu. A koho to boli "nominanti"? Archontov. A čo 
postvárali v zahraničnej politike, mimo iného aj v Ame-
rike, sa dozviete z histórie. A toto je celý príbeh.

Teda, čo sa vlastne stalo v histórii Európy? Oby-
čajný podvod v mimoriadne veľkom rozsahu: malá 
skupinka nemeckých kniežat, ktorých sponzorova-
li židovskí bankári pod vedením slobodomurárov, 
zvrhla kráľa z anglického trónu a na trón dosadi-
la Hanoverčanov pod svojou kontrolou. A s ich po-
mocou nielenže vtiahli Anglicko do vojny, pričom 
krajine dodávali nemeckých vojakov, ale aj výrazne 
vydrancovali anglickú pokladnicu. Ale čo je najdô-
ležitejšie, Anglicko urobili politicky závislým od ži-
dovských bankárov a, samozrejme, od Archontov.“

Vznik masonských lóží v Európe

„… Áno, upresním ešte jeden moment. Taktika čin-
nosti Archontov, dokonca aj uprostred nadbytku taj-
ných spoločností, ktoré masovo vytvárajú, je pomerne 
zložitá. Nielenže vytvárali tieto spločenstvá, ale pro-
vokovali ich ku vzájomnej konkurencii, až po tvrdú 
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konfrontáciu, tým, že preťahovali najvýznamnejších 
ľudí..., aby zamietli stopy zločinov samotných Archon-
tov, aby sa nikto nedovtípil, kto skutočne stojí za tými 
či onými udalosťami. Štvali tieto tajné spolky proti sebe, 
a sami ich rukami páchali to, čo prinášalo prospech 
im. A potom pomocou iných svojich tajných spolkov – 
"konkurentov" zničili toho "hráča", ktorý odohral svoju 
politickú rolu. Vo všeobecnosti, pre Archontov to bola 
len šachová hra so životmi ľudí, zakamuflovaná mysti-
kou, mocou a politikou.

No, napríklad, pokiaľ ide o konkurenciu: 24. júna 
1717 sa v Londýne zišli zástupcovia štyroch veľkých 
lóží. Na tomto stretnutí bola založená anglická Veľká 
lóža, ktorú ešte aj dnes nazývajú Svetová materská lóža. 
Jednou z jej hlavných úloh bolo zabezpečiť, aby na tró-
ne zostala hannoverská dynastia (dynastia anglických 
kráľov v rokoch 1714 až 1901), ktorá bola výhodná pre 
Archontov. Mimochodom, niektorí členovia nasledu-
júcich generácií tejto kráľovskej rodiny nie náhodou 
zastávali jedny z kľúčových postov v tajných spolkoch 
slobodomurárov. Patrili k nim August Friedrich, kráľ 
Juraj IV, kráľ Eduard VII, kráľ Juraj VI. Toto všetko 
bolo pre Archontov veľmi výhodné, predovšetkým kvôli 
politickému vplyvu, ktorý demonštrovali prostredníc-
tvom týchto svojich "šachových dám" na svet...

Takže so zvrhnutím dynastie Stuartovcov bolo ne-
spokojných mnoho ľudí. Preto Archonti, aby dostali 
pod kontrolu tento "nespokojný dav", vytvorili ako pro-
tiváhu ďalšiu Veľkú škótsku lóžu, ktorá podporovala 
stúpencov Stuartovcov. A jednoducho manipulovali 
tieto dva systémy lóží, ktoré sa vďaka rôznym pro-
vokáciám zo strany Archontov začali správať k sebe 
mimoriadne nepriateľsky.“

„Áno, ničoho sa neštítia,“ poznamenal Voloďa a za-
bedákal. Veď treba ľuďom povymývať mozgy!“
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„Používajú všetky prostriedky, od spracovania vedo-
mia jednotlivej osobnosti až po spracovanie svetonázo-
ru veľkých skupín ľudí.“

„Jednotlivej osobnosti?“ spýtal sa Ruslan.
Stas mu to rýchlo vysvetlil, zrejme preto, aby Sensei 

neodbočoval od témy:
„No, králi a rôzni vysokopostavení ľudia.“
„Nielen to,“ namietol Sensei.
„Niekedy, zriedkavo ale cielene, sa do ich sústrede-

nej pozornosti a spracovávania dostávajú pre okolitých 
ľudí ničím nezaujímaví nenápadní chlapci vo veku jede-
násť – dvanásť rokov z nižších spoločenských vrstiev.“

„Vek prebudenia životnej energie,“ ticho poznamenal 
Nikolaj Andrejevič, ktorý pozorne počúval Senseia.

„Presne tak. Ak sa Archonti prostredníctvom svo-
jich organizácií slobodomurárov dôkladne podieľajú na 
výchove takejto osobnosti, dôsledky pre ľudstvo býva-
jú niekedy katastrofálne. Vezmime si napríklad takú 
osobnosť, ako je Rothschild.“

Príbeh Rothschilda

„A kto je Rothschild?“ zaujímal sa Viktor. „Prvýkrát 
o ňom počujem.“

„Niet divu,“ pousmial sa Sensei. „Bol to finanč-
ný magnát z konca 18. a začiatku 19. storočia, práve 
v čase, o ktorom hovoríme. Dnes sa o ňom hovorí ako 
o "zakladateľovi dynastie vplyvných bankárov a podni-
kateľov, vlastníkov svetoznámych bankových domov, 
korporácií v rôznych odvetviach priemyslu". Masmédiá 
rôznych krajín intenzívne propagujú legendu o tom, ako 
tento človek "stvoril sám seba", "dosiahol takých výšin", 
dokonca ho v istom zmysle dávajú za príklad mladej 
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generácii, s tým, že "každý človek má takéto možnosti". 
Prečo Archonti rozširujú prikrášlené historky svojich 
okázalých "pešiakov"? Preto, aby ľudia neboli zvedaví 
a nechceli nahliadnuť za oponu, ktože to ovláda týchto 
"pešiakov a kráľovné", a pochopiť, čo sa v skutočnosti 
deje vo svete. Preto, aby presvedčili ľudí, že takí "báb-
kari" ako Archonti na svete neexistujú, že dejiny závisia 
výlučne od myslenia a konania "jednotlivej osobnosti 
obdarenej mocou".“ 

„A čo týmto tajnostkárstvom získavajú?“ spýtal sa 
Andrej a pokrčil plecami.

„Čas, okolnosti a kontrolu nad ľuďmi. Pre nich je 
výhodné zostávať v tieni, pretože v tieni sa realizujú ich 
plány... Takže odtiaľ pochádza osobnosť Rothschilda 
a spôsob, akým ho slobodomurári využívali na svoje 
ciele.

Ak to budete vedieť, lepšie pochopíte aj to, ako vzni-
kol "najsprávnejší a najdemokratickejší štát na svete" 
a komu patrí.

Rothschild je v skutočnosti prezývka, pseudonym, 
ktorý v preklade zo súčasnej nemčiny znie ako "červený 
štít" (Rotes Schield). Mimochodom, musím poznamenať, 
že v starej nemčine Rhotes Schild znamenalo "falošný 
vývesný štít". Ale to len tak mimochodom. V skutoč-
nosti sa tento muž volal Mayer Amschel Bauer. Narodil 
sa v roku 1743 v starom nemeckom meste Frankfurt 
nad Mohanom v židovskej rodine malého obchodníka so 
starými mincami. Vo veku jedenásť a pol roka ho osud 
priviedol do kontaktu so zástupcami slobodomurárov. 
Vďaka jeho na svoj vek nezvyčajnej aktívnej povahe, ako 
aj pre jeho vlastnosť "šikovného obchodníčka" si ho títo 
ľudia "všimli" ako nie zlý "materiál" pre nové figúrky na 
šachovnici ich veľmajstrov.

Presne o pol roka po tomto osudnom zoznámení 
a tesnom kontakte so zástupcami slobodomurárov, keď 
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už mal dvanásť rokov, stal sa chlapec úplnou sirotou. 
Do výchovy si ho vzali príbuzní, ktorí poslali Maye-
ra do mesta Fürth, aby študoval v slávnej synagóge. 
V tom čase "noví priatelia" už odhalili chlapcovi podsta-
tu niektorých tajných skutočností. S týmto poznaním 
už úplne inak vnímal realitu. Všeobecné vedomosti ho 
zaujímali len okrajovo. Ale v synagóge, kde robil expe-
rimenty na svojich rovesníkoch, bol známy ako poriad-
ny prešibanec. V škole si otvoril niečo ako zmenáreň 
a realizoval tam svoje peňažné operácie. Vytváral rôzne 
zbierky starožitností a dával ich do obehu.

Keď sa ako mladý muž vrátil do Frankfurtu, jeho pat-
róni sa neponáhľali podať sirote pomocnú ruku a sledo-
vali ho, ako sa bude správať v podmienkach "chudoby". 
Ani tu Mayer nestrácal hlavu. Aktívne sa zapájal do 
všetkých prác, ktoré sa mu naskytli, a postupne rozši-
roval okruh svojich obchodov. Spokojní s výsledkom tej-
to "skúšky", mecenáši Mayerovi sprostredkovali prácu 
v bankovej kancelárii Oppenheimera v Hannoveri, kde 
dostatočne rýchlo a operatívne získal praktickú skú-
senosť tým, že pobudol na rôznych postoch a prešiel 
si všetky stupne na služobnom rebríčku zdola nahor.“

„Kde, v Hannoveri?“ s údivom sa znovu opýtal Nikolaj 
Andrejevič. „Počkaj... Práve si hovoril o vzniku Hanno-
verskej dynastie v Anglicku. Nie je to náhodou to isté…“

„Presne tak... V Nemecku bolo v tých časoch mesto 
Hannover liahňou slobodomurárov. Preto nie je náhoda, 
že po Viliamovi III. Oranžskom, ako som už povedal, 
zdedila britský trón Hannoverská dynastia (vzdialení 
príbuzní Stuartovcov). Mimochodom, táto situácia pre-
trváva dodnes, keďže Windsorovci (dynastia súčasných 
anglických kráľov) pochádzajú v priamej línii z Hanno-
verského kráľovského rodu.“

„Takže odtiaľto vyrastajú korene,“ chápavo vyrie-
kol Nikolaj Andrejevič. „Teda, tú rošádu v Anglicku 
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chlapci vymysleli naozaj šikovne! A ja tak premýšľam, 
prečo niektorí Angličania dodnes vyjadrujú nespokoj-
nosť s "nemeckou vládou" v Anglicku.“

„Tak, tak,“ pritakal Sensei.
„Tak ako sa ten chlapík... ako ho volajú... Rothschild 

stal finančným magnátom?“ netrpezlivo sa spýtal Ruslan. 
„To v tej banke sa tak vyšvihol?“

„Nie. To bola taká svojrázna škola. Keď Rothschilda 
pripravili a naučili potrebné veci, vrátil sa znovu do 
Frankfurtu. Zatiaľ si ho držali, ako sa hovorí, v zálo-
he... V tom čase sa chlapec snažil otvoriť si vlastný 
obchod so starými mincami, vymieňal valuty. A keď 
dozrela potrebná politická situácia, Mayera zapojili 
do veľkej hry. V tom čase mal 21 rokov. Títo slobodo-
murári ho spojili s ďalšou figúrkou na svojej šachov-
nici – s korunným princom Viliamom IX. (budúcim 
hesenským kurfirstom) z kniežacieho rodu Hesen-
sko-Hanau...

Už o päť rokov sa Mayer Amschel stal dvorným fak-
torom, teda obchodným zástupcom, dodávateľom tovaru 
potrebného pre dvor, a neskôr hlavným dvorným do-
dávateľom pre kniežací rod Hesensko-Hanau. No jeho 
hlavnou úlohou, ktorou ho poverili slobodomurári, bolo 
tajne kontrolovať finančné aktivity Viliama IX.

Mimochodom, Viliam, na podnet slobodomurárov, 
ako prvý z nemeckých kniežat, začal poskytovať pôžičky 
s úrokom. Výsledok bol taký, že jeho dlžníkmi (a teda 
ľuďmi, ktorých priamo mohli slobodomurári ovplyvňovať) 
bola viac ako polovica panovníkov Európy. A naviac, princ 
Viliam "prenajímal" svojich vojakov iným krajinám, pri-
čom prirodzene uprednostňoval tie štáty, ktoré mu určili 
slobodomurári. Vďaka svojim tajným patrónom sa stal 
"priateľom" Hannoverčanov. Jeho hlavným klientom bola 
Veľká Británia, pretože neustále potrebovala vojakov, a to 
aj na kontrolu svojich kolónií v Severnej Amerike.
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Mimochodom, všimnite si. Tie isté nemecké jednotky 
patriace Viliamovi neskôr bojovali proti armáde Georgea 
Washingtona pri Fort Valley. V britskej armáde proti 
"Američanom" bojovalo viac Nemcov ako Angličanov. 
A v tom istom čase sa do služby "Američanom" (alebo 
lepšie povedané Európanom, usadeným v anglických 
kolóniách, z ktorých väčšinu tvorili Angličania) dodáva-
li nemeckí vojaci z Pruska. Mimochodom, pruský kráľ 
Fridrich Veľký, ktorý dodával týchto vojakov, mal ešte 
v mladosti dočinenia s tajnou organizáciou slobodomu-
rárov a bol pod vplyvom jej ideí.“

Žeňka to nevydržal a so smiechom povedal:
„Tak to teda znamená, že Nemci bojovali s Nemca-

mi za nezávislosť Angličanov proti Angličanom. Aká 
hlúposť!“

Sensei to vysvetlil:
„Nuž, Archontom sa darili ešte krkolomnejšie kom-

binácie!“
„Ach, áno!“ pokýval Stas hlavou. „A čo, vari Nemci 

potrebovali túto vojnu viac ako ostatní?“
Načo Voloďa sucho poznamenal:
„A veď aký je to pre nich rozdiel, kde budú bojovať 

a na koho strane, veď sú to žoldnieri.“
Nikolaj Andrejevič si ťažko vzdychol:
„Veď práve v tom je celá pointa! Týmto ľuďom je jed-

no, kde budú bojovať a koho záujmy budú hájiť, len aby 
získali peniaze.“

Sensei ich vypočul a pokračoval:
„Áno, a keď postava Viliama IX (ktorý sa v tom čase 

stal jedným z najbohatších ľudí v Európe) odohrala svo-
ju hru na šachovnici Archontov, jednoducho ho nechali 
napospas počas svojej hry s "napoleonskými vojnami". 
Viliam bol nútený utiecť z krajiny a dlhé roky žiť vo 
vyhnanstve. Uhádnite, komu "dočasne" zveril svoje zá-
ležitosti a kapitál?“
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„Nebodaj Rothschildovi?“ žartovným tónom preniesol 
Viktor.

„Jemu osobne,“ potvrdil Sensei.
„A ďalej... Na šachovnici došlo k miernej rošáde 

a Mayer Rothschild začal, vďaka Viliamovmu slušnému 
kapitálu, uzatvárať dôležité finančné dohody na medzi-
národnej úrovni s významnými výhodami pre Archontov. 
Na to, aby roztáčal dôležité medzinárodné operácie, dali 
dokonca Slobodomurári Rothschildovi k dispozícii časť 
svojej skvele organizovanej výzvednej siete, ktorá bola 
oveľa aktívnejšia ako najlepšie rozviedky európskych 
kráľovských dvorov. Títo ľudia pritom dodávali nielen 
najnovšie správy, ale prevážali aj hotovosť a cenné pa-
piere. Neskôr, aby sa neprezradil spravodajský systém 
slobodomurárov, pripísali Rothschildovi, že údajne sám 
vytvoril celú sieť agentov-informátorov podľa vzoru krá-
ľovských jednotiek špiónov. Tieto fámy sa čiastočne po-
silňovali aj tým, čo sa neskôr stalo všeobecne známym 
faktom, že Rothschildove peniaze boli použité na zorgani-
zovanie slávneho tajného rádu bavorských "Iluminátov". 
A skutočne je to tak.

To sa však nestalo na Rothschildov "príkaz", ale na prí-
kaz slobodomurárov, ktorí v roku 1770 spojili svojho ďal-
šieho "žiaka" Adama Weishaupta s Mayerom Rothschil-
dom, aby jeden z nich zorganizoval tajný rád "Iluminátov" 
na univerzite v nemeckom meste Ingolstadt (Horné Ba-
vorsko) a druhý, aby poskytol úver na tento projekt. 

Na tento rád slobodomurári veľmi vsádzali v súvislosti 
so svetovými politickými udalosťami. Preto Weishaupt 
dostal úlohu nielen rozšíriť a posilniť tento rád, ale aj 
pripojiť k rádu najlepšie a najbystrejšie hlavy zo sveta 
priemyslu, ekonomiky a vzdelávania. A na to, aby pri-
pútali človeka vo vysokom postavení k rádu a zaistili si 
nad ním absolútnu kontrolu, bolo dovolené použiť všet-
ky prostriedky vrátane drzého vydierania, podplácania 
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peniazmi aj sexom. Mimochodom, za oficiálny dátum 
založenia tohto rádu sa považuje rok 1776 – všimnite 
si, rok kedy bola podpísaná americká Deklarácia nezá-
vislosti. Práve bavorskí Ilumináti, s novou silou začali 
propagovať staré heslo Archontov: "Sloboda, rovnosť, 
bratstvo". A práve v ich kruhoch sa intenzívne dokončo-
val plán "Nového svetového poriadku" Archontov, ktorý 
sa následne začal zhmotňovať pri budovaní Spojených 
štátov amerických.“ 

„Oni sa nazývali Ilumináti?“ s určitou dávkou prekva-
penia upresnil Viktor.

„Áno. No podotýkam, že toto je len jedno ohnivko taj-
ných spoločností slobodomurárov, taký "dvojník" určený 
na to, aby pozametal stopy a zaplátal diery po únikoch 
informácií akéhokoľvek druhu. Praví Ilumináti, pomocní-
ci Ahrimana, vznikli ešte pradávno v tajnom mezopotám-
skom spoločenstve Bratstvo hada. A ich uzavreté tajné 
spoločenstvo existuje dodnes. 

Takže späť k Rothschildovi. Neskôr Rothschild za-
pojil do hry veľkej politiky aj svojich dospelých synov. 
Ešte v roku 1770 sa oženil s dcérou židovského veľko-
obchodníka, ktorá mu porodila päť synov a päť dcér. 
Keď deti dospeli, tiež vstúpili do spolku slobodomurárov. 
Rothschild z nich spočiatku spravil svojich pomocníkov 
a neskôr ich, na príkaz svojich Veliteľov rozmiestnil po 
krajinách: Nathan Rothschild riadil banku v Londýne, 
Solomon vo Viedni, Kalman (Carl) v Neapole a Jacob 
(James) v Paríži. A vo Frankfurte, po Mayerovej smrti 
v roku 1812, zostal jeho najstarší syn Amschel, kto-
rý otvoril banku aj v Berlíne. V 19. storočí títo bratia 
poskytovali úver nielen panovníkom a ich štátom, ale 
vďaka slobodomurárom sa už za tieto peniaze viedli 
vojny a zásobovali celé armády.“
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Ako vznikli Spojené štáty americké

„… Pozrime sa na Spojené štáty americké. Čo myslíš, 
ako vznikol tento štát?“ spýtal sa Sensei.

Nikolaj Andrejevič trochu zaváhal a neistým hlasom 
odpovedal:

„Ako viem, tento štát bol vytvorený na konci 18. storo-
čia počas vojny za nezávislosť v Severnej Amerike. Prvým 
prezidentom USA sa stal vrchný veliteľ koloniálnej ar-
mády George Washington.“

„A vieš, prečo bola rozpútaná táto vojna a kto mani-
puloval týmto človekom s cieľom vytvoriť tento štát?“

„… Po tom, ako Krištof Kolumbus v roku 1492 ob-
javil brehy Ameriky, začal sa búrlivý proces európskej 
kolonizácie Severnej Ameriky. Španieli, Angličania, Ho-
lanďania, Švédi a Francúzi sa snažili zabrať nové územia 
– nový zdroj nesmierneho bohatstva. Domorodé obyvateľ-
stvo bolo vytláčané a nemilosrdne vyhladzované. Na prá-
cu na bavlníkových a tabakových plantážach boli masovo 
privážaní černosi, v histórii známi, ako "otroci" z Afriky.

A zďaleka nie poslednú úlohu v týchto bojoch o nové 
územia zohrala organizácia slobodomurárov. Lenže na 
rozdiel od ostatných, títo postupovali oveľa rafinovanej-
šie. Zatiaľ čo krajiny, ktoré ovládli územia Severnej Ame-
riky, navzájom si konkurujúc rozdeľovali prisťahovalcov 
z Európy na "svojich" a "cudzích", tak slobodomurári 
postupovali úplne inak. Prostredníctvom svojich tajných 
lóží v týchto krajinách voľne rozmiestňovali vlastné or-
ganizácie na ktoromkoľvek vyhliadnutom koloniálnom 
území, nech bolo pod kontrolou ktoréhokoľvek štátu. 
Nielenže tam umiestňovali svoje lóže, ale pod rúškom 
"náboženstva" vytvárali z miestnych obyvateľov "svojich" 
ľudí (nezávisle od európskej národnosti), aby si uzurpo-
vali moc na tomto teritóriu. Samozrejme, robili to "zasvä-
tení" nižšieho stupňa masonstva. Všetko to bolo riadené 
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z Európy, presnejšie z Anglicka, ktoré sa v tom čase stalo 
akousi krajinou-útočiskom masonov.

… No, a teraz sa pozrieme na to, ako vznikal ten "naj-
slobodnejší, najspravodlivejší a najdemokratickejší štát 
na svete", ako dnes nazývajú USA. Keď európske krajiny 
začali intenzívne zakladať kolónie na nových územiach 
Severnej Ameriky, prinášajúce rozprávkové príjmy, slo-
bodomurári začali vyvolávať v týchto kolóniách ozbrojené 
konflikty. A nielen tam. Vďaka ich šikovnej organizácii 
sa na územiach Severnej a Južnej Ameriky prevalila celá 
séria revolúcií. Práve oni zorganizovali aj takzvanú vojnu 
za nezávislosť v Severnej Amerike (1775-1783), počas 
ktorej v roku 1776 boli vytvorené Spojené štáty americké. 
V roku 1783 bola vo Versailles (zapamätajte si toto fran-
cúzske mestečko, ktoré sa rozkladá neďaleko Paríža) pod-
písaná tzv. mierová zmluva, podľa ktorej Veľká Británia 
uznala nezávislosť USA. A kto sponzoroval obe bojujúce 
strany (vrátane dodávok armády žoldnierov, ako už viete 
z príkladu nemeckých vojakov) a inicioval toto "zmiere-
nie"? Slobodomurári. Konkrétne, finančné prostriedky 
na vedenie vojny v Amerike (vo svojich anglických koló-
niách) si anglická vláda požičala od židovských bankárov 
vrátane Rothschilda. A na "boj proti britskej nadvláde" 
bola rovnako na náklady slobodomurárov vytvorená kon-
tinentálna "armáda" pod vedením Georgea Washingtona, 
ktorý bol jedným z "odchovancov" masonskej lóže.“

„Masonská lóža – to je to isté ako slobodomurári?“ 
zaujímal sa Kostik.

„Áno. Rovnakí páni,“ upresnil Sensei. „Mason v pre-
klade z francúzštiny doslova znamená "kamenár". Maso-
ni – takto začali nazývať slobodomurári jednu zo svojich 
nových nábožensko-politických organizácií, ktorú zalo-
žili v Anglicku v 18. storočí. Mimochodom, "frankma-
son" je tiež odvodené od francúzskeho "franc-maçon", 
čo v doslovnom preklade znamená "slobodný murár"...
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Podľa všeobecne prijatej "historky" vstúpil George 
Washington do masonskej lóže, keď mal dvadsať rokov. 
Hoci si ho všimli oveľa skôr. Keď mal chlapec jedenásť 
rokov, zomrel jeho otec, ktorý bol majiteľom tabakovej 
plantáže. Chlapec zostal s matkou. Jeho vzťahy s ňou sa 
začali postupne zhoršovať, samozrejme, nie bez pomoci 
jeho "nových priateľov". Jeho výchovu prevzal jeho brat 
Lawrence. Keď mal George dvadsať rokov, slobodomurári 
z neho urobili dediča veľkého majetku bohatého statkára 
tým, že Lawrenca poslali na druhý svet. Hoci oficiálne 
sa dodnes uvádza, že jeho brat zomrel na tuberkulózu. 
Toto sa "stalo" v roku 1752 - v období, keď sa začali 
vojny o územia medzi anglickými a francúzskymi koló-
niami. A vonkoncom nie náhodou práve tohto mladého 
muža o dva roky neskôr (v r. 1754) vymenovali za hlav-
ného veliteľa Virginskej domobrany a v roku 1755 za 
veliteľa pluku. Potom ho oženili s mladou vdovou, ktorá 
vlastnila veľký majetok, presunuli ho do politiky, kde bol 
v priebehu niekoľkých rokov pravidelne volený do Záko-
nodarného zboru za rôzne okresy. Pričom počas volieb 
George Washington, poučený slobodomurármi, nešetril, 
spravidla štedro financoval masové opijáše svojho "elek-
torátu" a po sčítaní hlasov usporiadal veľkolepý ples.

No a keď nastali udalosti naplánované Archonta-
mi, súvisiace s vytváraním "nezávislého štátu", Georga 
Washingtona "zvolili" za generála armády, zozbieranej 
"na obranu americkej slobody". Prial by som vám vi-
dieť túto "armádu"! "Vojaci" boli verbovaní narýchlo, bez 
akýchkoľvek vojenských skúseností. Chýbala disciplína 
a prekvitala dezercia. Vo všeobecnosti bola Washingto-
nova armáda v porovnaní s regulárnymi vojskami pro-
tivníka značne neskúsená. A predsa, keď boli vytvorené 
všetky "kulisy", Archonti rozohrali túto partiu veľmi pek-
ne. Napriek tomu, že anglická vláda, ktorá si neželala 
vojnu, oznámila kolónii, že je pripravená zmieriť sa, 
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vojna "za nezávislosť" sa aj tak odohrala, pretože Ar-
chonti potrebovali "svoj" štát. Archonti, ktorí vojnu plne 
financovali prirodzene vedeli, kto a kedy zvíťazí. A na 
tento účel bolo vytvorené zodpovedajúce politické prostre-
die. A tak Briti so svojou "silnou regulárnou armádou" 
kapitulovali v čase, ktorý im bol určený. Pre mnohých 
ľudí, ktorí uverili heslám Archontov, to bola vojna "za 
nezávislosť". Pre samotných Archontov a úzky okruh ich 
podriadených to bolo jednoducho divadlo!

Po vojne slobodomurári urobili z Washingtona "vojno-
vého hrdinu" a "záchrancu vlasti" tým, že vytvorili o ňom 
celé legendy. Skrátka, systematicky pripravovali verejnú 
mienku na povýšenie svojho chránenca do funkcie prezi-
denta novej krajiny, čo sa neskôr aj stalo. Bola vytvorená 
aj príslušná vláda. Výsledkom bolo, že namiesto "nezá-
vislého, slobodného štátu" bol vytvorený štát, kde faktic-
ká moc patrila slobodomurárom. Vyhlásenie nezávislosti 
bolo pripravené a podpísané výlučne zástupcami tejto 
tajnej organizácie. Ústavu USA vypracovali a podpísali 
masoni. George Washington a väčšina jeho generálov 
boli slobodomurári. A vo všeobecnosti aj neskôr sa pre-
zidentom tohto štátu mohol stať len dôveryhodný človek 
podriadený tejto organizácii. Táto situácia pretrváva až 
dodnes. A o Kongrese a Senáte už ani nehovorím.

A ako sa v Spojených štátoch volí prezident? Skús-
te si to zistiť, len tak pre zaujímavosť. Ľudia nielenže 
"hlasujú" za kandidátov, ktorých im dali tí, o ktorých 
teraz hovoríme, ale ešte ani ich názor a voľba zväčša 
nehrá žiadnu úlohu. "Otcovia – zakladatelia" USA pri 
vytváraní tohto štátu rozhodli, že ľudia sa môžu "mý-
liť" vo svojej voľbe kvôli politickej negramotnosti. Preto 
"otcovia" vytvorili takzvané "kolégium voliteľov", ktoré 
združuje zástupcov z každého štátu, ktorí sú zároveň 
členmi Kongresu (Senátu a Snemovne reprezentantov). 
Práve títo ľudia, bez ohľadu na názor ľudu a výsledky 
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hlasovania, "definitívne určia", kto sa stane preziden-
tom tejto krajiny.“

„Tak čo sú to za voľby?“ začudoval sa Nikolaj Andre-
jevič. „Veď je to naozajstná fikcia! Akáže demokracia?!“

„Nuž tak, história sa opakuje,“ pousmial sa Sensei. „Ko-
légium žrecov v Babylone, kolégium pontifikov v Starom 
Ríme, kolégium voliteľov v USA... Nič nové pod slnkom… 

Ak sa pozorne pozriete na symboliku USA, tak praktic-
ky všetko – pôvodná zástava s 13 pruhmi a 13 hviezdami 
(zodpovedajúcimi údajne 13 pôvodným štátom – býva-
lým britským kolóniám), americká pečať, pyramída so 
vševidiacim okom, štátny znak na zadnej strane pečate, 
Fénix (v ich chápaní je to väčšinou orol) – toto všetko je 
symbolika slobodomurárov, symbolika práve tých murá-
rov od Ahrimana, ktorí boli zorganizovaní po Imhotepovej 
dobe. V histórii sa spomína, že tieto symboly boli údajne 
navrhnuté podľa zadania Rothschilda a náčrt zhotovil 
Adam Weishaupt. Ale to sa už nazýva "sústredenie" úniku 
informácií o určitých historických osobnostiach, ktoré sa 
stali slávnymi. Táto symbolika bola vypracovaná už dáv-
no, a nie na úrovni vykonávateľov, ako bol Rothschild.“

Nikolaj Andrejevič povedal s ešte väčším záujmom:
„Áno?! Nevedel som, to som nevedel. Raz som v jed-

nom časopise videl obrázok americkej pečate. Je tam 
orol, ktorý drží v ľavých pazúroch šípy, v pravých olivovú 
ratolesť, nad ním je slnko, vo vnútri ktorého je modré 
nebo s hviezdami a uprostred hrude je tá pruhovaná 
vlajka. Nič zvláštne som si na ňom nevšimol.“

„Pretože si sa nepozeral pozorne,“ veselo podotkol 
Sensei. „Keby si sa o vec zaujímal viac, všimol by si si, 
že šípov nielenže je trinásť, ale že tri prostredné tvoria 
trojuholník, smerujúci vrcholom dolu. Pretože trinásty, 
"Neviditeľný", je vždy v skrytom postavení. Olivová ra-
tolesť s 13 listami a 13 plodmi. Dokonca na každé orlie 
krídlo nalepili po 32 pier. A keby si sa pozrel pozornejšie 
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na tie hviezdy vo vnútri Slnka, uvidel by si tam znak na-
zývaný Dávidova hviezda – dva na seba položené rovno-
ramenné trojuholníky, jeden špicom nahor, druhý nadol. 
A súčet hviezd, ktoré tvoria tento znak, je tiež trinásť.“

„Hexagram?!“ Nikolaj Andrejevič bol ohromený. „Šesť-
cípa hviezda, tento symbol judaizmu, zdobí pečať USA! 
To je pre mňa novinka!“

„Ale akáže je to novinka? Je to absolútne stará vec,“ 
zažartoval Sensei. „Je to symbol židovských žrecov, de-
monštrujúci skutočných Pánov Ameriky... Mimochodom, 
keď rodina Rothschildovcov v roku 1817 získala šľach-
tický titul, už otvorene zaradila Dávidovu hviezdu do 
svojho rodového erbu.“

„Dávidova hviezda, to je ktorá? Tá na izraelskej vlaj-
ke?“ upresnil Voloďa.

„Áno“, odpovedal Sensei. „Celkove, tento symbol má 
veľmi starobylý pôvod. Hexagram ako zvláštny znak bol 
známy nielen na Strednom a Blízkom východe (kde bol 
pomerne obľúbený ako symbol kultu bohyne Astarté), 
ale aj v starej Indii. Kedysi si tento znak od týchto ná-
rodov uzurpovali židovskí žreci. Následne sa používal 
v židovských komunitách ako obraz na pečatiach, vlajke 
(tzv. "Dávidova vlajka", čo bolo červené plátno s vyobra-
zením šesťcípej hviezdy).

Trinásť – to je symbolika, je to znak najvyššieho kruhu 
sily. A to, kto, a s akými úmyslami túto silu využíva, to 
už je iná otázka. Archonti pripisujú znakom a symbolom 
obrovský význam, pretože nimi označujú miesta, ktoré 
vlastnia: čie je toto územie, komu patrí a kto za tým 
všetkým stojí.“

*   *   *

„… Pokiaľ ide o finančnú situáciu v USA... Možno pove-
dať, že história sa zopakovala. V roku 1790 slobodomurári 
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dosadili na post ministra financií Alexandra Hamiltona, 
ktorý bol počas vojny "za nezávislosť" tajomníkom Geor-
gea Washingtona. Práve on vytvoril Prvú národnú banku 
Spojených štátov, prvú Centrálnu banku v Amerike, ktorá 
bola kontrolovaná Rothschildom a štruktúrou kopírovala 
súkromnú Anglickú banku, ktorú už poznáte. Pritom slo-
bodomurári, ktorí sústredili základný kapitál vo svojich 
rukách, z času na čas zámerne destabilizovali ekono-
miku USA. Prečo? Preto, aby sa nielenže jednoducho 
predĺžila platnosť zmluvy medzi touto bankou a štátom, 
ale aj preto, aby zahnali americký národ do dlhovej zá-
vislosti od týchto bankových veriteľov.

Nuž, tu máte jednoduchý príklad. Ešte v roku 1811 
ten istý Rothschild využil svoj vplyv na britský parla-
ment, aby si Veľká Británia opäť nárokovala na pôdu 
v Amerike. To opäť viedlo k vojne v rokoch 1812 – 1814. 
V dôsledku toho sa ľud Spojených štátov opäť dostal do 
značnej dlhovej závislosti. Od koho si vláda požičiavala? 
Od bankárov Centrálnej Banky. Takže takto to dopadlo. 
Mimochodom, táto banka sa v roku 1913 stala Federál-
nou rezervnou bankou, a dnes je americkou centrálnou 
bankou. Ale jej skutoční majitelia sa nezmenili!

Alebo iný príklad. V rokoch 1861 – 1865, aby schla-
dili zápal ľudí nespokojných s vládou, slobodomurári 
vyvolali občiansku vojnu v USA. Krajina sa rozdelila na 
Severanov a Južanov. Londýnska banka Rothschildovcov 
financovala "Severanov" a parížska banka Rothschildov-
cov financovala "Južanov". Rothschildovci, ktorí zásobo-
vali obe strany zbraňami a potravinami, na tom zarobili 
obrovský kapitál. Je to ako hrať šachy sám so sebou. 
Nech už vyhrá ktokoľvek, či čierne alebo biele figúrky, 
hráč stále vyhráva. Prehral len americký národ, a to tak 
Sever, ako aj Juh. 

Takže vojny a revolúcie sa nedejú len tak. Ten, kto 
ich vyvoláva, na nich aj zarába. Vojna – to je utrpenie 
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pre obyčajných ľudí. A pre Archontov a ich finančných 
prisluhovačov je to veľmi výnosný obchod. Jedni si 
rozširujú sféry vplyvu, a druhí zvyšujú svoj kapitál. 
A trpia obyčajní ľudia.“

„Hmmm, štvať nás proti sebe, to vedia,“ zamyslene 
prehovoril Nikolaj Andrejevič. „To znovu hovorí o našej 
ľudskej slabosti…“

„...a hlúposti,“ dodal Žeňa. Viktor odsudzujúco po-
krútil hlavou:

„Taký veľký štát, dalo by sa povedať celý kontinent, 
a takto ich dobehli.“

„"Veľkým" sa stal oveľa neskôr,“ povedal Sensei, 
„a tiež v dôsledku podvodov, afér a drzého zaberania 
cudzích území. Veď spočiatku sa "nezávislý štát" skladal 
z 13 bývalých anglických kolónií, ktoré sa nachádzali na 
území východného pobrežia Severnej Ameriky. A potom, 
systematicky, s použitím najrôznejších metód, neští-
tiac sa ani vojen, ani podplácania, ani vydierania, každé 
desaťročie počas sto rokov rozširovali svoje územia na 
terajšiu veľkosť.“

„Tak, napríklad, ako "získali" veľkú francúzsku koló-
niu Louisianu, ktorej územie sa rozprestieralo od New 
Orleans až po Kanadu. Mimochodom, v polovici 18. sto-
ročia malo najrozsiahlejšie kolónie v Severnej Amerike 
práve Francúzsko. A to bol aj jeden z hlavných dôvodov 
výrazného oslabenia tohto štátu v dôsledku veľkej hos-
podárskej krízy vo Francúzsku, ktorú vyvolali slobodo-
murári (výsledok "pomoci" francúzskej vlády USA v ich 
"vojne za nezávislosť", výsledok "pomoci", ktorá niekoľ-
konásobne zvýšila štátny dlh Francúzska) a ako jej ná-
sledok takzvanú Veľkú francúzsku revolúciu.“

„Takže to v skutočnosti nebolo prejavom vôle francúz-
skeho národa?“ začudoval sa Viktor. „Všetko bolo vopred 
naplánované? A na právnickej fakulte nám rozprávali 
o zvrhnutí monarchie, o povstaní, o vláde ľudu.“
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„To bolo len ďalšie divadlo Archontov,“ ťažko si 
vzdychol Sensei. „Len čo bol George Washington vy-
menovaný za prvého prezidenta slobodomurármi no-
vovytvoreného štátu, tak sa ihneď, doslova o niekoľko 
dní, začala aktívne realizovať druhá etapa programu 
Archontov na rozšírenie hraníc USA. S cieľom oslabiť 
kontrolu Francúzska nad kolóniami v Amerike, o ktoré 
mali záujem, sa vo Francúzsku zorganizovala revolúcia. 
A zase, kto vyvolal "Veľkú francúzsku revolúciu"? Slobo-
domurári so svojimi pomocníkmi masonmi – "ideológmi" 
a "aktivistami", takými ako Voltaire, Diderot, Rousseau, 
Robespierre, Marat a iní...

Pritom si všimnite, že inaugurácia prvého amerického 
prezidenta Georgea Washingtona sa uskutočnila 30. aprí-
la 1789 v New Yorku, vtedajšom hlavnom meste USA.“

„30. apríla?“ podivil sa Nikolaj Andrejevič. „Na sviatok 
Valpurginej noci?“

„Presne tak,“ potvrdil Sensei s úsmevom. „Tento dátum 
nebol vybraný náhodou...“

Masonské pôsobenie Goetheho 
„… Patril tiež k ťažným "koňom" slobodomurárov. 

Mimochodom, Johann Wolfgang sa narodil v roku 1749 
v zámožnej rodine kráľovského radcu (povolaním práv-
nika, doktora práv) a dcéry vysokopostaveného frank-
furtského hodnostára, významného manželského páru 
vo Frankfurte nad Mohanom. Chlapec usilovne študoval 
jazyky vrátane starohebrejčiny. A mal veľmi tesné spo-
jenie so slobodomurármi. Vôbec nie náhodou bol román 
Utrpenie mladého Werthera, ktorý preslávil mladého 
Goetheho, vytlačený vo veľkom náklade a aktívne sa 
šíril nielen v Nemecku, ale aj za hranicami. A nie ná-
hodou tento román ovplyvnil svetonázor mladých ľudí 
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tak, že sa začala skutočná epidémia samovrážd, akoby 
napodobňujúca hrdinu románu. A určite nebolo náhod-
né ani Goetheho uplatnenie sa v politike a povýšenie 
jeho diel na úroveň svetových bestsellerov.“

Francúzska revolúcia
„… 30. apríla 1789 sa konala inaugurácia prvého 

prezidenta USA. A už 5. mája 1789 sa začali búrlivé 
udalosti Francúzskej revolúcie. Všetko sa udialo podľa 
starej schémy Archontov, rovnakej, akú použili aj pri 
vytvorení Rímskeho impéria, zničení "starého dobrého 
Anglicka", pri vytvorení Spojených štátov a aj v ďalších 
krajinách. Najskôr prebiehala revolúcia, nato sa vy-
tvorila republika, potom bola nastolená vojenská dik-
tatúra a nakoniec sa na čelo krajiny postavila bábka, 
ktorá sa musela podriaďovať finančnej aristokracii 
ovládanej Archontami. To sa stalo aj vo Francúzsku. 
Schovávajúc sa za krásne heslá, poštvali ľudí proti sebe. 
Prelialo sa veľa krvi, ale nakoniec sa aj tak k moci dostali 
ľudia, ktorí vyhovovali Archontom. V roku 1792 bola 
založená republika. V roku 1799 po štátnom prevrate 
bola nastolená diktatúra Napoleona. A už v roku 1803, 
mimochodom tiež 30. apríla, splnomocnenec USA "začal 
rokovať" s Napoleonom o získaní Louisiany. V tom čase 
slobodomurári organizovali vo francúzskych kolóniách 
sériu povstaní. Navyše na týchto územiach sa jednodu-
cho začala agresívna politika osídľovania bohatej a úrod-
nej zeme Američanmi. No a Napoleon, ako tieto udalosti 
opisujú dnešní historici,“ povedal Sensei s úškrnom, 
„dostal ponuku, ktorú nemohol odmietnuť: buď teraz 
predá tieto územia za symbolickú sumu, alebo o ne aj 
tak príde a nedostane za ne nič.“

*   *   *
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„… Napoleon bol poskok, ktorého ľudia Archontov do-
sadili k moci. V tom čase, keď začal problém s kolóniami, 
aktívne ho pripravovali na vojny v Európe. Veľmi dobre 
vedel, že nemá na výber. Preto urobil to, čo mu poveda-
li. Bez zbytočných otázok predal Louisianu, za čo ho už 
v roku 1804 Archonti "odmenili" za poslušnosť titulom 
imperátora.“

„Takže Napoleonove vojny tiež nie sú náhoda?“ - spýtal 
sa Viktor.

„Samozrejme. Mimochodom, Napoleonove vojny, zákon 
USA o embargu a vojna s Veľkou Britániou v roku 1812 
prispeli k veľmi rýchlemu rozvoju amerického priemyslu.“

„Áno, všetko to mali zrátané“, trpko sa usmial Nikolaj 
Andrejevič.

„A ako USA získali španielsku kolóniu Floridu? Rov-
naká taktika. Vyvolali v kolóniách revolúcie a začali tieto 
územia drzo osídľovať svojimi osadníkmi. A potom, ako 
divadlo pre verejnosť, dali španielskej vláde rovnakú po-
nuku, akú svojho času Napoleonovi. Zaplatili čisto sym-
bolickú cenu, aj to len kvôli tomu, "aby uspokojili nároky 
niektorých veľkých španielskych vlastníkov pôdy", ktorí 
boli v skutočnosti hráčmi Archontov, a pripojili si tento 
kúsok zeme. Rovnakú taktiku použili aj v prípade ďalších 
krajín, ktoré sa neskôr stali ich štátmi. A o Mexiku už ani 
nehovorím. Jednoducho s ním rozpútali vojnu a bez kúska 
hanby zhrabli polovicu jej pôvodného obrovského územia. 
A potom, aby celému svetu ukázali, akí sú "demokratickí", 
symbolicky "zaplatili" za tieto územia smiešnu cenu.“

Príprava na prvú svetovú vojnu

„… Keď Archonti dokončili svoj plán rozšírenia štát-
nych hraníc, rovnakými barbarskými metódami pristú-
pili k umelému pozdvihnutiu ekonomiky USA na úroveň 
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svetového lídra a k vyhláseniu tohto štátu za svetovú veľ-
moc. S cieľom výrazne oslabiť svojich silných európskych 
konkurentov, vrátane Ruska, ktoré dosahovalo vysoké 
tempo ekonomického rastu (mimochodom, jeho armáda 
bola v tom čase najväčšia na svete), a Nemecka, ktoré sa 
v priemyselnom ako aj vojenskom ohľade stalo ešte sil-
nejším ako Anglicko, vyprovokovali Archonti prvú svetovú 
vojnu. Teda, keď sa im situácia v Európe, zatiaľ čo sa 
zaoberali vytváraním USA, začala skutočne vymykať spod 
kontroly, zorganizovali "prerozdelenie sveta" s prerozde-
lením sfér vplyvu, kolónií, kapitálových investícií, zdrojov 
surovín a odbytísk. Všetko bolo vopred premyslené a sta-
rostlivo naplánované do posledného detailu. Prípravou 
prvej svetovej vojny sa zaoberal takzvaný Výbor 300.“

Výbor 300 a ďalšie organizácie Archontov

„Je to jedna z organizácií, ktoré sú súčasťou súčas-
nej pyramídy hierarchie Archontov. Možno, aby ste lep-
šie pochopili, čo je čo, porozprávam vám podrobnejšie 
o štruktúre dnešnej pyramídy Archontov. Takže, pod 
kontrolou Ahrimana (ktorého vo veľmi úzkych kruhoch 
nenazývajú inak ako "Vševidiace oko", a v širších kru-
hoch je vnímaný abstraktnejšie ako "vodcovský duch" 
alebo "oko Lucifera") sa nachádza dvanásť Archontov. 
Tento uzavretý "žrecký kruh" tvorí spolu Radu 13, ktorej 
šiesti členovia majú zároveň pridelenú funkciu žreckých 
"sudcov" pod vedením Ahrimana. Práve toto je v podsta-
te hlavným útočiskom Archontov. Ďalej, pod kontrolou 
Archontov je Rada 33, v ktorej sú zastúpení slobodo-
murári najvyššej kategórie, ktorí majú veľký vplyv vo 
svetovej politike, ekonomike a cirkvi. Títo slobodomurári 
zároveň tvoria elitu Výboru 300.
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Pripomeniem, že tento výbor, založený v roku 1729 
organizáciou s názvom Britská východoindická ob-
chodná spoločnosť, bol pôvodne zriadený pre rôzne 
obchodné podniky, na podporu obchodu s ópiom, na 
vykonávanie operácií s medzinárodnými bankami. Ich 
riadenie bolo realizované prostredníctvom Britskej ko-
runy. Keď ho však prevzali pod seba slobodomurári, 
situácia sa podstatne zmenila. Výbor 300 má dnes viac 
ako tristo členov, vrátane najvplyvnejších predstavi-
teľov krajín Západu. Zahŕňa hlavnú časť svetového 
bankového systému. 

Potom nasleduje mnoho ďalších tajných organizácií, 
ktoré sa navzájom prekrývajú ako šupky cibule. V sku-
točnosti sa tieto "šupky" oddeľujú od určitej skupiny 
ľudí, ktorí vytvárajú hneď niekoľko rôznych pobočiek, 
a sami sú ich členmi. Archontom to vyhovuje, pretože 
jedna a tá istá vplyvná osoba okrem toho, že vlastní ne-
jaké veľké medzinárodné spoločnosti alebo korporácie, 
či zastáva nejakú vplyvnú pozíciu na svetovej úrovni, 
je súčasne členom niekoľkých tajných spoločností, kde 
vykonáva tajnú kontrolu ich členov a zároveň slúži ako 
spojovací článok s ostatnými vetvami tohto jednotného 
systému.

Napríklad Okrúhly stôl – jedna z organizácií ovláda-
ných Archontami, vytvorila polotajnú dcérsku organizá-
ciu, Radu pre zahraničné vzťahy (CFR), ktorá je v súčas-
nosti jednou z najvplyvnejších v USA. Členmi CFR boli 
prakticky všetci americkí prezidenti ešte predtým, ako 
boli zvolení do tejto funkcie. Mimochodom, práve pod 
CFR spadá vedenie Svetovej banky. Vnútorným kruhom 
CFR je rád Lebka a kosti, ktorý zase zahŕňa vnútorný 
kruh Jason Society, čo je odnož rádu Hľadania. Mimo-
chodom, práve z týchto ľudí sa vyberajú výkonní členo-
via Rady pre medzinárodné vzťahy, ako aj Trilaterálnej 
komisie. Členovia týchto rádov skladajú určitú prísahu, 
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ktorá ich zbavuje akýchkoľvek záväzkov voči komukoľvek 
a čomukoľvek, teda voči ľuďom, vláde, právnym pred-
pisom tej-ktorej krajiny atď. Veria, že táto ich prísaha 
neutralizuje akúkoľvek inú prísahu, ktorú môže člen 
Rádu počas svojej činnosti zložiť. To znamená, že vernosť 
a oddanosť sa prejavuje len vo vzťahu k vlastnému rádu.

A už ani nehovorím o takej americko-európskej orga-
nizácii, akou sú Bilderbergovci (založil ju bývalý prís-
lušník SS, ktorý pôsobil v I. G. Farben, člen Výboru 
300, dnes v histórii známy pod menom Holandský princ 
Bernhard), ktorej členovia predstavujú najvplyvnejších 
finančníkov, priemyselníkov, vládnych predstaviteľov 
a vedcov. Bilderbergské komisie so sídlom vo Švajčiarsku 
sú zložené z členov rôznych tajných spoločenstiev slo-
bodomurárov, napríklad Freemasons, Vatikán, Čierna 
šľachta. No, a tak ďalej a tak podobne.“

„A NATO je tiež podriadené týmto ahrimanovým štruk-
túram?“ spýtal sa Andrej.

„A akože, sú to prví prisluhovači.“
„Aj OSN?“ nedôverčivo sa zatvárila Tatiana.
„Áno,“ prikývol Sensei.
„To snáď nie, no v prípade NATO je to jasné – je to vo-

jenská organizácia. Ale OSN?“ pokrčila plecami dievčina. 
„V škole nám hovorili, že táto organizácia bola vytvorená 
s cieľom rozvíjať medzinárodné vzťahy, udržiavať a po-
silňovať mier kvôli bezpečnosti celého sveta…“

„Niet divu, že táto informácia o OSN je prezentovaná 
práve týmto spôsobom. Veď my sme pre Archontov len 
"verejnosť", ktorej potrebné "názory" treba formovať už 
od detstva. Koľko historikov majú Archonti? A všetci píšu 
"históriu". Ak však dobre pohľadáte, môžete nájsť aj to, 
čo hľadáte. A čo sa týka Organizácie Spojených národov, 
porozprávam vám o jej vzniku, ale trochu neskôr, aby ste 
v kontexte všetkého ostatného pochopili, načo potrebujú 
Archonti takéto štruktúry.“
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Prvá svetová vojna

„Takže, prípravou "podmienok" pre prvú svetovú voj-
nu sa zaoberal Výbor 300. Ten zriadil rad organizácií, 
ktoré previedli dôkladný výskum a analýzu plánu čin-
ností, ktoré by mohli viesť k želanému výsledku. Toto 
zároveň zahŕňalo, ako sekundárny cieľ, aj psychologické 
ovplyvňovanie obyvateľstva pomocou takzvanej techniky 
"sociálneho kondicionovania" s cieľom zmeniť verejnú 
mienku rôznych krajín v prospech vojny a spraviť to tak, 
aby ľudia vnímali informáciu, ktorá je im predkladaná 
prostredníctvom médií, bez akéhokoľvek racionálneho 
alebo kritického prístupu.

Keď bol dôkladný "prepočet" dokončený, potrebné 
dohody podpísané, teda všetko bolo hotové, jednodu-
cho využili triviálny konflikt medzi Rakúsko-Uhorskom 
a Srbskom spojený so zavraždením rakúskeho následníka 
trónu arcivojvodu Františka Ferdinanda a jeho manželky 
Sofie v Sarajeve, ktorý spáchali srbskí vrahovia patria-
ci k okultnému tajnému spoločenstvu Čierna ruka. Ra-
kúsko-Uhorsko pod tlakom slobodomurárov predložilo 
Srbsku vyložene nesplniteľné ultimátum. A hoci Srbsko 
súhlasilo, že splní celý rad požiadaviek, "štátnici" Ra-
kúsko-Uhorska mu napriek tomu vyhlásili vojnu. A už 
to bolo! Nemecko vyhlásilo vojnu Rusku, potom Francúz-
sku. Veľká Británia vyhlásila vojnu Nemecku. Kto bol čí 
spojenec, tomu pomáhal a na toho strane sa zúčastňoval 
vojny. Veď kedysi podpísanie týchto "spojeneckých zmlúv" 
iniciovali prostredníctvom svojich zverencov práve tí, ktorí 
sa priamo podieľali na vypracovaní vojnových plánov.

Do tejto vojny bolo vtiahnutých 38 krajín a vo väčšine 
z nich bolo obyvateľstvo značne postihnuté, zrútila sa 
ekonomika. Fakticky boli zruinované tri impériá: rus-
ké, nemecké a rakúsko-uhorské. A na troskách týchto 
impérií bola vytvorená stále tá stará, otrepaná forma 
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vládnutia – "republika", ktorú Archonti používali v ob-
dobí zmeny moci od čias starovekého Ríma. Latinské 
slovo "respublika" v doslovnom preklade znamená "vec 
verejná". Hoci pri pohľade na skutočnú históriu by bolo 
správnejšie nazvať ju "vec Archontov". O republike sa 
zdôrazňuje, že je to forma vlády, v ktorej je hlava štátu 
volená obyvateľstvom. V skutočnosti je táto hlava vole-
ná určitým kolégiom ľudí, ktorí, žiaľ, často zastupujú 
záujmy Archontov. A ani ma neprekvapuje, že väčšina 
moderných štátov sú dnes republiky.“

Strach Archontov pred Slovanmi

„Do hája! Veď aj my sme Zväz sovietskych socialis-
tických republík,“ pleskol sa po čele Žeňka, zasiahnutý 
touto myšlienkou.

A potom vyhlásil. „Ale ja som aj tak vlastenec! Milu-
jem ZSSR! Aj keď je taký nijaký, je môj, rodný.“

„Aj ja ho mám rád,“ povedal Sensei s ťažkým povzdy-
chom. „Ibaže nikto sa nepýta ľudí na ich lásku k svo-
jej krajine, keď niektorí deštruktívni jedinci na príkaz 
Archontov páchajú neprávosť v ich krajine a drzo im 
vnucujú ideológiu Archontov.

Hoci, čo sa týka slovanských krajín, je jedno, ako 
ich nazývajú, Slovania v nich aj tak zostanú Slo-
vanmi. Je to večný tŕň v oku Archontov. Slovanský 
národ je pre zvrátenú logiku Archontov natoľko ne-
predvídateľný...

No, napríklad, bolo tu Ruské impérium. Kým si Rus-
ko potichu vytváralo "okno do Európy", málokto sa oň 
zaujímal. Ale keď vďaka výraznému rastu ekonomiky 
otvorilo svoje pohostinné dvere svetu, vtedy to Archonti 
začali brať vážne.



58

Anastasia Novych

Nielenže boli predstavitelia Archontov fakticky odsta-
vení od vlády tejto krajiny, najmä vďaka Pjotrovi Arkadi-
jevičovi Stolypinovi, ale navyše ešte aj na medzinárodnej 
úrovni sa Rusko začalo stávať vplyvnou krajinou, čo 
bolo vážnou hrozbou pre ríšu Archontov. A nešlo ani 
tak o peniaze. Slovanská mentalita je pre nich to 
najhoršie. A či je to sranda, ak sa slovanská štedrosť 
duše dotkne mysle ostatných národov, ak skutoč-
ne prebudí ich duše, uspané sladkými rozprávkami 
a sľubmi Archontov? Veď svet Archontov je posta-
vený na egoizme a Živočíšnej podstate. Prostred-
níctvom peňazí ovládajú celý svet. Vyzerá to tak, 
že sa začne rúcať Archontami vytvorené impérium 
Ega, kde hlavným bohom človeka sú peniaze! A tak 
sa začne rúcať aj ich osobná moc nad tými krajina-
mi a národmi, ktoré sa obrátia k svojim duchovným 
prameňom nie slovami, ale skutkami.

Takže sa zopakuje príbeh s Imhotepom, lenže teraz 
v rozsahu vonkoncom nie jednej krajiny? Pre Archontov 
je tento stav horší ako smrť!

A preto, aby zabránili tejto pre nich globálnej ka-
tastrofe, vážne sa pustili do zničenia Ruského impéria. 
Nielenže zatiahli krajinu do vojny, ale aj financovali ume-
lo vytvorenú krízu v nej a rozpútali občiansku vojnu. 
Financovali februárovú buržoáznu revolúciu a priviedli 
k moci takzvanú Dočasnú vládu, v ktorej všetci jedenásti 
ministri boli masoni. A to už ani nehovorím o Kerenskom, 
ktorý stál na čele kabinetu – ten sa narodil ako Aron 
Kirbis, syn židovky, mason 32. stupňa zasvätenia s ma-
sonským židovským titulom "Rytier Kadoš". Keď tohto 
"demagóga" povýšili na samý vrchol moci, prakticky za 
pol roka zničil ruskú armádu, štátnu moc, súdy aj po-
líciu, zruinoval ekonomiku, znehodnotil ruské peniaze. 
Lepší výsledok pre Archontov – rozpad veľkého impéria 
za taký krátky čas, si ani nemožno predstaviť.“
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Rozpad Nemeckého 
a Rakúsko-Uhorského impéria

A čo urobili s Nemeckým a Rakúsko-Uhorským impé-
riom? Ešte pred vojnou si ľudia od Archontov opantali 
vlády týchto štátov svojimi vplyvnými "poradcami", vy-
tvorili určitú skupinu "svojich" ľudí, ktorá sa neskôr 
stala jadrom nemecko-rakúskeho vojenského bloku. 
S ich pomocou rozpútali globálnu vojnu a neuveriteľne 
oslabili tieto štáty. Rakúsko-Uhorsko celkom rozvrátili 
tým, že na jeho území vytvorili malé slabé štáty. A s Ne-
meckom na konci vojny uzavreli vyložene nesplniteľnú, 
pre krajinu zotročujúcu zmluvu, tzv. Versaillskú mie-
rovú zmluvu z roku 1919, ktorá by pri jej úplnom do-
držiavaní, priviedla Nemecko ako štát k bankrotu alebo 
k novej svetovej vojne, s čím Archonti počítali. A neskôr 
ľudia Archontov technicky zahladili v Nemecku všetky 
stopy svojej činnosti prostredníctvom novembrovej re-
volúcie v roku 1918. Národu to bolo prezentované tak, 
že táto revolúcia údajne zvrhla monarchiu a vytvorila 
takzvanú Weimarskú republiku, v ktorej sa následne, 
všimnite si, počas 14 rokov jej existencie 21-krát zmenil 
kabinet ministrov. Mimochodom, za základ Weimarskej 
ústavy bol stanovený príklad americkej ústavy.“

Následky prvej svetovej vojny   
pre Európu a USA

„A to radšej pomlčím o veľmi vážnej hospodár-
skej kríze, ktorú spôsobila prvá svetová vojna. Tie-
to Archontmi nanútené jatky viedli k astronomickému 



60

Anastasia Novych

nárastu štátneho dlhu takmer všetkých zúčastnených 
krajín. Dokonca aj Anglicko sa zadĺžilo. Odkiaľ sa po-
tom brali pôžičky na obnovu zničeného hospodárstva 
a splácanie zahraničného dlhu štátu medzinárodným 
bankárom? Od tých istých medzinárodných bankárov, 
tých, ktorí v skutočnosti iniciovali celé toto "divadlo vo-
jenských operácií", rozšírili svoje "dlhové jamy" a pomo-
cou daní bábkových vlád do poslednej nitky ošklbali 
radových občanov týchto krajín.

A ktorá z krajín sa stala globálnym víťazom tejto 
vojny? USA. Hospodárstvo tejto krajiny počas prvej sve-
tovej vojny rástlo závratným tempom vďaka vojenským 
objednávkam krajín Dohody. Využívajúc skutočnosť, že 
v Európe prebiehala vojna a popredné európske spoloč-
nosti museli čiastočne obmedziť svoju činnosť, americkí 
"obchodní žraloci", plávajúci na vodítku Archontov, sa 
začali zmocňovať nových trhov prakticky vo všetkých 
hlavných regiónoch sveta. Samozrejme, nemálo si od-
šklbli aj z povojnovej "koristi". Práve počas tejto vojny sa 
USA zmenili z dlžníka na významného svetového veriteľa, 
a New York sa postavil na piedestál hlavného veriteľa 
kapitalistického sveta.“

 „Aha, tak oni to takto skombinovali,“ pokýval hlavou 
Voloďa. „Je to smutné. Úbohá skupinka podnikavcov 
v porovnaní s celým ľudstvom, a koľko ľudí kvôli nim 
zomrelo.“

Založenie Ligy národov

Sensei mu pritakal a pokračoval:
„Takže, práve po tejto vojne ľudia Archontov vytvorili 

takzvanú Ligu národov, na základe ktorej bola neskôr 
vytvorená OSN…“

Nikolaj Andrejevič sa udivene pozrel na Senseia.
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„Tak čo z toho vychádza, ak Liga národov bola vytvo-
rená bezprostredne po prvej svetovej vojne…“

„Presne tak,“ prerušil tok jeho myšlienok Sensei. „Toto 
sa vytváralo ako neoddeliteľný dôsledok nasledujúcich 
udalostí. Dva roky pred oficiálnym dátumom vytvorenia 
tejto organizácie boli jej tézy už prednesené na rozšíre-
nom stretnutí slobodomurárov v Paríži. Založenie Ligy 
národov bolo svetovému spoločenstvu prezentované ako 
nevyhnutné medzinárodné združenie štátov v záujme 
zaistenia mieru a bezpečnosti. V skutočnosti bol pod 
záštitou tejto organizácie schválený svetový poriadok, 
ktorý zodpovedal záujmom Archontov. Zakladajúcimi 
členmi Ligy národov bolo 32 štátov (z ktorých mnohé 
boli v skutočnosti k vstupu do nej donútené), ktoré pod-
písali Versaillskú mierovú zmluvu.A tiež aj 13 pozva-
ných neutrálnych štátov. Ústredie tejto organizácie bolo 
v Ženeve vo Švajčiarsku. Mimochodom, Švajčiarsko si 
Archonti prispôsobili ako jedno zo svojich úkrytov na 
úschovu svojho kapitálu, a to tak, že ho vyhlásili za kraji-
nu s "neobmedzenou neutralitou". Počas dvoch svetových 
vojen, aj keď sa Švajčiarsko vzhľadom na svoju centrálnu 
polohu v Európe fakticky nachádzalo v ohnisku vojen-
ských akcií, na jeho územie nedopadol ani jediný granát. 
Práve vo Švajčiarsku sa ešte v tridsiatych rokoch usídlili 
agenti tajných služieb prakticky všetkých krajín, ktorí sa 
pripravovali na ďalšiu vojnu organizovanú Archontmi.

Podľa ústavy Ligy národov sa všetky medzinárodné 
konflikty mali riešiť mierovou cestou pomocou prostred-
níctva alebo arbitráže Rady Ligy národov. A kto porušil 
mier, podliehal sankciám. Všetko to však bolo okázalé 
a predstierané, aby mohli Archonti pohodlnejšie kontro-
lovať situáciu a realizovať svoje plány. Koncom tridsia-
tych rokov, keď slobodomurári vytvorili pre Archontov 
novú "šachovú figúrku" na svetovej politickej šachovni-
ci pod menom Adolf Hitler, Nemecko sa začalo aktívne 
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pripravovať na novú vojnu tým, že porušovalo dohody na 
všetky strany. Vedúci predstavitelia Ligy národov pred-
stierali, že si nič z toho nevšimli, a zaujali zjavnú pozíciu 
pasivity a nečinnosti. Táto "mierumilovná" organizácia 
nepohla ani prstom, aby zabránila druhej svetovej voj-
ne, o ktorej prípravách už vedeli prakticky všetky štáty 
Európy.“

„Čože, aj druhú svetovú vojnu naplánovali Archonti?“ 
začudoval sa Slávko.

„Áno. Lenže tentoraz ju urobili v oveľa väčšom rozsa-
hu, aby rozšírili svoj vplyv a zväčšili zisky. Zatiahli do nej 
sedemdesiatdva štátov a vojenské akcie rozplánovali na 
územia štyridsiatich krajín, čo znamenalo neodvratnú 
povojnovú závislosť týchto krajín od medzinárodných 
veriteľov, na čele ktorých stáli zástupcovia Archontov…“

Hitlerov príbeh

V rozhovore nastala krátka pauza, po ktorej sa Voloďa 
spýtal Senseia:

„A čo si to hovoril o Hitlerovi? "Vyformovali" ho slo-
bodomurári?“ 

„Áno.“
„Prvýkrát o tom počujem. Myslel som si, že on sa jed-

noducho, ako charizmatický politik so svojím tímom do-
kázal dostať k moci.“

„Ja tiež,“ súhlasil s ním Viktor. „A ako to bolo v sku-
točnosti?“

„No, to je celá história,“ neochotne poznamenal Sen-
sei.

„Sensei, pouč nás,“ s úsmevom poprosil Voloďa, a vy-
jadril tak názor všetkých. „Viem určite, že to, čo povieš, 
nenájdem v žiadnej knihe.“
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„No, ak sa budete veľmi snažiť, môžete nájsť všetko, 
ak sa chce a hlava je na mieste,“ odpovedal Sensei na-
poly žartom, ale podvolil sa prosbám chlapcov a rozpove-
dal im nasledovné. „Veď Hitler nebol vždy Hitlerom. Na-
rodil sa, tak ako každý, s vedomím ako "nepopísaný list". 
Bol to človek mimoriadne nadaný čo sa týka vnútornej 
sily, ktorý dokonca sníval o tom, že sa stane kňazom. 
Celkove musím poznamenať, že veľmi veľa ľudí sa rodí 
nadanými. Lenže keď sa dostanú do systému drobných 
existenčných starostí, zvyčajne sa nerozvíjajú plnohod-
notne… Takže Adolf v istom okamihu svojho života uro-
bil voľbu v prospech ideológie Archontov a prehral na 
celej čiare v boji so svojou Živočíšnou podstatou. Veď 
mohol využiť svoju vnútornú silu na dobrú vec a stať sa 
skutočne svätým človekom v duchovnom svete.“

„Hitler a svätec?!“ začudoval sa Andrej. „Tak to mi 
nejde do hlavy.“

„Tvoj názor iba odráža dôsledok jeho voľby,“ pozname-
nal Sensei a pokračoval. „Pokiaľ ide o Hitlerových rodi-
čov, rád by som poznamenal, že jeho otec, menom Alois, 
pôvodne nosil priezvisko svojej matky – Schicklgruber. 
No keďže neskôr bol vychovávaný v rodine svojho strýka 
Johanna Hiedlera, zmenil si ho na Hitler. Časom sa Alois 
zamestnal ako rakúsky colník. Jeho posledná manžel-
ka Clara Pölzlová bola od neho mladšia o 23 rokov. Ich 
rodiny boli v blízkom príbuzenskom zväzku. Adolf sa 
narodil v roku 1889 v neveľkom rakúskom mestečku 
Braunau na hraniciach Rakúska a Nemecka. Jeho bra-
tia a sestry zomreli ešte v ranom detstve. Dospelosti sa 
dožil len on a jeho mladšia sestra Paula. V rodine vládol 
despotizmus otca, ktorý veľa pil a často bil deti, čo sa 
prirodzene odrazilo na ich psychike. „Áno,“ kývol hlavou 
Nikolaj Andrejevič, „ľudia si často jednoducho nedokážu 
predstaviť, aké hrozné následky pre budúcnosť pripravu-
jú svojim nerozumným egoistickým správaním v rodine.“
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Sensei mu pritakal a pokračoval:
„Preto chlapec rástol uzavreto a samotársky. Typické 

boli pre neho prudké výkyvy nálad, od silného vzrušenia 
až po hlbokú depresiu. Keď mal chlapec osem rokov, 
jeho matka, veriaca katolíčka, poslala mladého Adolfa 
do rakúskeho mesta Lambach do farskej školy benedik-
tínskeho kláštora v nádeji, že sa stane kňazom. Ukázalo 
sa však, že tento kláštor, vôbec nie je obyčajné miesto. 
A nie náhodou bola budova tohto kláštora vyzdobená 
svastikou, vrátane oltára a vstupnej brány. Zlatá svas-
tika bola aj v erbe opáta, ktorým bol Theodor Hagen. 
Pod pláštikom tohto katolíckeho kláštora sa skrýval celý 
tajný rád, ktorý v skutočnosti pod rúškom ezoterických 
znalostí Východu praktizoval okultné praktiky slobodo-
murárov, pričom využíval ich rituály moci.

Po roku Adolfovho pobytu v kláštore zomiera jeho opát 
Theodor Hagen – predstavený kláštora. Po smrti opáta 
pricestoval do kláštora cisterciánsky mních Jozef Lanz, 
ktorý predložil vedeniu kláštora "poverovacie listiny" zo 
samotného Vatikánu. Bez akýchkoľvek výhrad mu boli 
odovzdané niektoré špeciálne chránené materiály knižnice 
tohto kláštora. Tieto materiály zahŕňali množstvo staro-
dávnych manuskriptov, ktoré Hagen svojho času priviezol 
z Blízkeho východu na pokyn predstaviteľov svojho rádu.

Josef Lanz bol po preštudovaní týchto tajných doku-
mentov ohromený nielen informáciami, ktoré sa mu od-
halili, ale aj praktickými znalosťami okultných techník, 
ktoré prebúdzali určité sily a poskytovali určité možnosti. 
Ale na to, aby sa dali aplikovať, bolo potrebné mať svoj 
vnútorný kruh. A tento problém mu pomohli vyriešiť. 
Medzi Lanzových "vyvolených" sa dostal aj mladý Adolf, 
ktorý s detskou dôverčivosťou a naivitou obdivoval pom-
péznosť cirkevných sviatkov a mystické tajomstvo obra-
dov vykonávaných v kláštore. Takže nielen spieval piesne 
v detskom zbore a miništroval počas omše...
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Chlapec sa začal meniť pred očami. Došlo u neho 
k spontánnemu otvoreniu sily. Adolfova matka si to ne-
mohla nevšimnúť. A keďže Adolf miloval svoju matku, 
porozprával jej o tom, o čom na žiadosť svojich predsta-
vených prisahal, že nikomu nepovie. Matka bola zdesená 
tým, čo počula: čo v skutočnosti "učia" jej milovaného 
syna. Keď zistila, čo sa v tom kláštore deje, nielenže 
jednoducho odviedla odtiaľ syna, ale ich rodina sa na 
základe rozhodnutia otca, ktorý sa tiež obával zverejne-
nia, okamžite presťahovala inam. Hoci neskôr sa bude 
v oficiálnej verzii hovoriť o tom, že chlapca vylúčili zo ško-
ly tohto kláštora za to, že ho údajne prichytili pri fajčení 
v kláštornej záhrade… Ale nech sa rodičia snažili ako-
koľvek, už bolo neskoro. Pretože spontánne prebudenie 
tejto sily viedlo u chlapca nielen k pozitívnym zmenám 
(začal vynikať v štúdiu, najmä v predmetoch, ktoré mal 
rád, objavili sa u neho zjavné vlastnosti vodcu), ale aj 
k negatívnym prejavom, kvôli ktorým, v skutočnosti, jeho 
rodičia čoskoro zomreli.“

„Takže toto všetko sa dialo u neho na podvedomej 
úrovni?“ zaujímal sa Nikolaj Andrejevič.

„Presne tak. Neskôr sa Hitler, už ako mladý muž, sám 
spojil s týmito ľuďmi, opustil kvôli nim školu a faktic-
ky zostal s nedokončeným školským vzdelaním. Treba 
poznamenať, že od toho roku, keď Adolfova rodina tak 
rýchlo opustila tie miesta, sa zbehlo pomerne veľa vecí, 
ktoré vyvolali rad ďalších udalostí. Josef Lanz opustil 
kláštor a zmenil si meno na Lanz von Liebenfels. S pod-
porou určitých zainteresovaných osôb, predstaviteľov 
slobodomurárov, od ktorých nitky viedli dokonca aj do 
Vatikánu, založil v roku 1900 "duchovné" tajné spoločen-
stvo s názvom rád Nového chrámu (známy aj ako Nový 
templársky rád), ktorého sídlo umiestnil do Viedne. Ná-
sledne vydal slávny časopis Ostara, pomenovaný tak na 
počesť germánskej bohyne jarného svitu mesiaca mája. 
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Napísal niekoľko kníh. Hlavné témy, ktorých sa Lanz 
dotkol, boli o Hyperborejcoch, Agarte, Šambale, Asgarde 
a legendárnom starovekom hlavnom meste Thule.

Rád Nového chrámu sa stal jedným z centier okultného 
prúdu nazývaného "wienai", čo v preklade zo starej nem-
činy označuje "zasvätenie". No nielen toto spoločenstvo 
v tých rokoch prekvitalo. Z tých istých sponzorských 
koreňov slobodomurárov vyrastalo aj množstvo iných 
rádov a tajných spoločenstiev. Napríklad, súčasťou toh-
to moderného okultného prúdu "wienai" bol rád Guida 
von Lista – rakúskeho básnika a okultistu, zakladateľa 
školy runovej mágie. Vypracoval celú teóriu armanizmu, 
ktorá podľa jeho názoru predstavovala ezoterickú časť 
starogermánskeho náboženstva a jeho tajné znalosti. 
Boli to svojrázne závery človeka, na ktorého kedysi uro-
bili veľký dojem publikácie o indickom okultizme, práce 
Blavatskej, Nietzscheho, no a, samozrejme, starodávna 
mytológia germánskych národov.

Tak či onak, pre slobodomurárov bolo výhodné šírenie 
takýchto nacionalistických nálad medzi obyvateľstvom. 
Takéto organizácie sa snažili zakladať v rôznych mestách. 
V Mníchove sa v roku 1918 objavila aj ďalšia odnož ich 
lóže – Spoločenstvo Thule, pod vedením baróna Rudolfa 
von Sebottendorfa, ktorého oficiálny cieľ pre všetkých 
znel dosť nevinne – štúdium starogermánskej kultúry.“

Keď sa Sensei na chvíľu odmlčal, Viktor prehovoril:
„Vatikán, ktorý sa zaujímal o Šambalu, tak toto mi 

hlava neberie.“
„Slobodomurári vždy tajne pátrali po akýchkoľvek in-

formáciách týkajúcich sa Šambaly,“ odpovedal Sensei.
„Teda, aký rozmach všetkých tých spoločenstiev nastal 

v tých rokoch,“ poznamenal Nikolaj Andrejevič. 
„Ale čo ste, doktor, záujem o takéto poznatky a pokusy 

vytvárať rôzne spoločenstvá tohto druhu nikdy nepresta-
li. Aj dnes je toho plno. Jednoducho v súvislosti s vojnou 
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pre väčšinu ľudí slabučko zablikal vo veľkom objeme 
informácií maličký časový úsek, ktorý sa týkal tejto témy. 
Ale téma Šambaly bola vždy aktuálna… Áno, ale späť 
k Hitlerovi. Adolf bol tiež fascinovaný všetkými týmito 
okultnými prúdmi, čítal podobnú literatúru. A vôbec nie 
je náhoda, že si na realizáciu svojich mladíckych plánov 
vybral práve mesto Viedeň. Nešlo tu o Viedenskú aka-
démiu umení, na ktorú sa pokúšal dostať, ale o to tajné 
spoločenstvo jeho "starých známych", ktoré sa v tom čase 
nachádzalo už vo Viedni a ktoré ochotne navštevoval 
dokonca aj vtedy, keď zhodou okolností viedol v tomto 
meste biedny život o hlade.

 „Páni! A čo ho tam tak priťahovalo?“ čudoval sa Stas.
„V prvom rade praktiky.“
Žeňa sa s humorom pohoršil:
„A to ho teda títo "starí známi" nemohli "nakŕmiť, zo-

hriať, postaviť na nohy"?“
„U nich bolo zvykom, že každý si riešil svoje problémy 

sám,“ poznamenal v tejto súvislosti Sensei. „Ideológia, 
ktorá sa tam propagovala, bola spojená nielen s mysti-
kou, prioritami národného okultizmu, hľadaním Šambaly 
a Grálu, ale v mnohom aj s témou najvyšších židovských 
žrecov, ktorí sa chystajú ovládnuť celý svet prostredníc-
tvom marxistov, ktorých ovládajú. A táto téma bola v tom 
čase intenzívne sústreďovaná v mnohých tajných aj ve-
rejných spolkoch slobodomurárov. Prečo? Po prvé, bola 
populárna medzi rôznymi vrstvami obyvateľstva. A po 
druhé, slobodomurári ju jednoducho využili na realizáciu 
zámerov Archontov a na prípravu vedomia obyvateľstva 
na nadchádzajúcu svetovú vojnu; aby ľudia išli dobývať 
ďalšie územia, aby šli umierať za "svätú" myšlienku oslo-
bodiť svet od moci týchto židovských žrecov.“

„To je ale aký cirkus!“ uškrnul sa Viktor. „Takže to 
znamená, že využívali nenávisť ľudí voči Archontom 
v prospech samotných Archontov?“
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„Áno, tým, že v ľuďoch stimulovali Živočíšnu podsta-
tu,“ dodal Sensei k tomu, čo povedal Viktor. „A keď sa 
začala prvá svetová vojna, mnohí ľudia považovali túto 
vojnu za samozrejmosť, vrátane Hitlera, ktorý sa pod 
vplyvom týchto myšlienok aj napriek svojmu chatrnému 
zdraviu dobrovoľne prihlásil na front. A po vojne a takej 
potupnej porážke Nemecka, po násilnej revolúcii v ňom, 
po vzniku Weimarskej republiky sa tieto nálady ešte viac 
zintenzívnili. Hitler, ktorý sa vrátil z vojny, opäť navštívil 
svojich "starých priateľov" z tajného rádu žijúcich v Mní-
chove. V tomto období potrebovali slobodomurári pokiaľ 
možno čo najviac svojich ľudí pretlačiť nielen do štátnych 
štruktúr Nemecka, ale aj do rôznych politických strán, 
aby vytvorili podmienky pre druhú svetovú vojnu.“

Vtom sa Andrej spýtal:
„Takže Archonti sa okamžite podľa svojich plánov pri-

pravovali na druhú svetovú vojnu?“
„Ako som už hovoril, oni plánujú svoje kroky na mno-

ho desaťročí dopredu. Preto Archonti predvídali vo svo-
jich výpočtoch nielen prvú a druhú, ale, žiaľ, aj globál-
nejšiu tretiu svetovú vojnu... 

… Takže na vytvorenie podmienok pre druhú sveto-
vú vojnu slobodomurári podľa plánov Archontov použili 
všetky svoje rezervy. Pre takých ich "odchovancov", ako 
bol Hitler, ktorých strhol prúd diania, existovala špe-
ciálna práca. Na začiatku Hitlera pridelili do štruktúr 
vykonávajúcich špionáž v rôznych malých politických 
spolkoch a stranách, ktoré sa vtedy v Nemecku veľmi 
rozmnožili. Zhromažďoval informácie o ich programoch, 
cieľoch a svetonázore, a zároveň sa oboznamoval s tak-
tikou správania sa straníckych lídrov, so spôsobom ich 
vystupovania a s najúspešnejšími témami prejavov.

Potom, po istom čase, Hitlera pridelili, do Nemeckej 
robotníckej strany, ktorá bola založená z iniciatívy Se-
bottendorfa vďaka úsiliu "bratov" z lóže – novinára Karla 
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Harrera a zámočníka Antona Drexlera. Vzhľadom na Hit-
lerovu schopnosť politickej agitácie, jeho dar vnútornej 
sily, výrazný vplyv mysticizmu na jeho vedomie, ako aj 
dlhodobý pobyt vo vnútornom kruhu tajného rádu a zá-
vislosť od neho, všetko toto robilo jeho kandidatúru na 
jedného z adeptov na úlohu "Führera" (vodcu), ktorý mal 
rozpútať vojnu prospešnú pre Archontov.“

 „Jedného z adeptov? Boli aj iní kandidáti?“ zaujímal 
sa Viktor.

Samozrejme. Aj s nimi vážne spolupracovali ľudia 
Archontov... Hitlera zoznámili s architektom Alfredom 
Rosenbergom a s novinárom, dramaturgom Dietrichom 
Eckartom, ktorí boli členmi Spoločenstva Thule. Nasle-
dujúce tri roky sa venovali jeho rečníckej príprave. Eckart 
vycvičil Hitlera nielen v umení hovoriť pred publikom, ale 
aj správne vyjadrovať svoje myšlienky na papieri. Okrem 
toho do neho neustále hustili informácie o tajných uče-
niach rádu a o všeobecnej politickej teórii určenej na 
verejné vystúpenia. S použitím určitých techník a po-
stupov, ktoré Hitlera učili v Ráde, a pomocou špeciálnej 
skupiny médií, ktoré ho podporovali v čase vystúpenia, 
Hitler zintenzívňoval svoju osobnú moc vplyvu na ľudí.

Hitler začal rýchlo rásť ako rečník, získaval si popu-
laritu medzi rôznymi sociálnymi skupinami a systema-
ticky zvyšoval počet svojich poslucháčov. Keď sa strana 
výrazne rozrástla čo do počtu, bola uskutočnená jej re-
organizácia, počas ktorej došlo k odstráneniu starých 
lídrov z vedenia... Na zodpovedné pozície vo finančných 
a organizačných záležitostiach Hitler dosadil ľudí "vhod-
ných" pre rád. Bol definovaný princíp vodcovstva a stra-
na dostala nový názov - Národnosocialistická robotnícka 
strana Nemecka (NSDAP). Mimochodom, slovo "nacis-
ta" je svojráznou skratkou slova "národný socialista". 
Symbolom strany sa stala starobylá svastika, rovnako 
ako starobylý a pre okultistov významný pozdrav "Heil!" 
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s gestom vystretej ruky. V skutočnosti pre Hitlera bola 
sformovaná nielen strana, ale celý rád podľa princípu 
rytierskych rádov stredoveku. Boli vytvorené útočné od-
diely: na ochraňovanie straníckych zasadaní a schôdzí 
oddiel "hnedokošeliarov" (SA) a ako osobná verná "garda" 
Führera "čiernokošeliari" (SS). Zavedená bola najprís-
nejšia disciplína. Hitlerova strana NSDAP bola v skutoč-
nosti štátom v štáte, kopírujúc významné štátne orgány 
a systém dcérskych spoločenských organizácií, spolkov, 
ktoré strhávali kruhy mládeže, inteligencie, robotníkov 
atď. Mali dokonca svoju vlastnú teroristickú organizáciu. 
A čo chcem obzvlášť zdôrazniť, je, že bol vytvorený pyra-
mídový systém führerizmu. Strana začala aktívne hlásať 
rasizmus, antisemitizmus, vystupovať proti pre Nemec-
ko potupnej Versaillskej zmluve a princípom liberálnej 
demokracie. Cieľom bolo pritiahnuť do svojich radov čo 
najviac "ukrivdených a urazených" ľudí a maximálne 
rozšíriť elektorát tejto strany.

Avšak kariéra akéhokoľvek politického činiteľa sa za-
kladá ani nie tak na rečníckom umení a organizačných 
schopnostiach, ako na stabilnom veľkorysom financo-
vaní. Dnes sa v mnohých historických prameňoch mô-
žeme dočítať, že prvými sponzormi Hitlerovej strany boli 
manželky bohatých bavorských priemyselníkov. V sku-
točnosti to ani zďaleka nie je pravda. Táto informácia 
bola špeciálne zavedená do "histórie" pre masy, aby boli 
skryté skutočné zdroje financovania Hitlerovej strany aj 
celej druhej svetovej vojny.“

„No nie, ako možno skryť "históriu" pred všetkými?“ 
začudoval sa Andrej.

„Veľmi jednoducho. V roku 1946 Rockefellerova 
nadácia vyčlenila veľkú sumu peňazí na to, aby bola 
svetovému spoločenstvu predstavená nejaká oficiálna 
verzia druhej svetovej vojny, ktorá by skryla skutočné 
informácie o tých, ktorí túto vojnu financovali, a vďaka 
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ktorým bol nacistický režim nastolený, a hlavne – aby 
sa utajilo celé okultno-mystické pozadie nacizmu, ktoré 
jasne poukazovalo na vedenie Archontov.“ 

„To je ale novinka!“ užasol Viktor.
„Pozrite sa pozornejšie na históriu, ktorá je prezento-

vaná masám, počnúc školskými učebnicami. Spravidla 
za účelom špeciálne smerovanej propagandy zo stra-
ny Archontov všetku vinu a nešťastia pripisujú jednej 
osobe, alebo naopak, všetko dobré pripisujú jednému 
človeku, a tým vašu ďalšiu zvedavosť smerujú k jeho 
osobnostným kvalitám. Z nejakého dôvodu sa však 
často zamlčiava to hlavné – čo sformovalo presvedčenie 
tohto človeka alebo od koho ho získal, kto tohto človeka 
priviedol k moci alebo ho urobil verejne známym po ce-
lom svete, a predovšetkým, kto financoval jeho postup. 
Pretože, keď to vieme, môžeme už ľahko vystopovať, kto 
ťahá za nitky tejto "bábky".“ 

„A Hitler bol tiež touto bábkou Archontov?“ vyhŕkol 
Kostík.

„Samozrejme... Poviem vám viac. Dokonca aj po 
Adolfovej smrti, po vojne, ak sa objavili knihy, v ktorých 
bolo možné prečítať si podobnú informáciu poukazujú-
cu na skutočných majiteľov tejto verejnej bábky (keďže 
to bolo ťažké úplne utajiť, najmä keď toľko ľudí bolo 
toho svedkami), boli tieto diela okamžite vyhľadávané, 
ničené a zakazované "Spojencami".“

 „Operatívne zasiahli!“ vojensky zhodnotil Voloďa.
„Takže, čo sa týka financovania Hitlerovej strany.
Odkiaľ sa v Nemecku, ktoré sa v tom čase v podsta-

te dusilo platením obrovskej sumy vojnových reparácií 
(ktorú uložili Archonti nemeckému ľudu prostredníctvom 
Versaillskej zmluvy, a ktorá spôsobila rozvrat nemeckého 
menového systému a chronickú infláciu), vzali obrovské 
prostriedky na nastolenie nacistického režimu? Skôr, 
ako odpoviem na túto otázku, rád by som obrátil vašu 
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pozornosť na to, ako Archonti po prvej svetovej vojne 
uskutočnili plán, ako získať od nemeckého národa dvoj-
násobný príjem. Po prvé, práve k Archontom (prostred-
níctvom ich organizácií) v konečnom dôsledku pritekala 
značná časť peňazí z reparačných platieb, ako k hlavným 
veriteľom krajín, postihnutých vojnou. Po druhé, pri-
nútili Nemecko, aby si na zaplatenie týchto peňazí opäť 
požičalo od medzinárodných bankárov. A aby odľahčili 
toto drzé okradnutie nemeckého národa, títo medziná-
rodní bankári zriadili vo Švajčiarsku Banku pre medzi-
národné platobné vyrovnanie alebo, ako sa tiež nazývala, 
Banku pre medzinárodné zúčtovanie. S jej pomocou bolo 
možné vykonať reštitučné platby tak, že hotovosť z účtu 
jedného štátu, napríklad Nemecka, bola prevedená na 
účet iného štátu, ktorý mal tiež účet v tejto banke. Pri-
rodzene, medzinárodní bankári mali z tohto obchodu 
veľmi dobré úroky a provízie… Pod "rúškom" všetkých 
týchto poskytnutých pôžičiek do Nemecka, najmä pred 
rokom 1924, prichádzalo obrovské množstvo kapitálu, 
ktorý "obchodní žraloci" Archontov vyžmýkali, vrátane 
toho od amerického ľudu.“

„Z Ameriky?“ spýtal sa Viktor prekvapene.
„Áno. Práve na základe tohto amerického kapitálu sa 

začala dokončovať stavba Hitlerovej vojnovej mašinérie.“
„A prečo práve pred rokom 1924?“ zaujímal sa Nikolaj 

Andrejevič.
„Pretože práve tento rok sa stal východiskovým bo-

dom, obrazne povedané, pre spustenie časovača "bom-
by", ktorú vytvorili Archonti, aby rozpútali druhú sve-
tovú vojnu. Do roku 1924 pripravili niekoľko kľúčových 
momentov. Po prvé, kandidát, ktorý mal túto vojnu roz-
pútať, bol už prakticky pripravený. A čo je hlavné – do 
Nemecka bol presunutý kapitál nutný na totálne pretla-
čenie tohto vodcu k moci. Okrem toho sa do tejto krajiny 
začali sťahovať okultné sily Archontov, ktoré následne 
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vytvorili hlavné jadro nacizmu. V roku 1924 prišli nie-
ktorí ich ázijskí zástupcovia. Mimochodom, k tým po-
sledne menovaným. Už v roku 1926 vďaka tajnej práci 
Karla Haushofera, o ktorom budeme ešte hovoriť, sa 
v Nemecku, najmä v Mníchove a Berlíne, začali obja-
vovať a formovať veľmi neobvyklé "kolónie" Tibeťanov 
a hinduistov. V skutočnosti medzi nich patrili členovia 
tajného rádu čiernej mágie, ktorý združoval žiakov rádov 
Zeleného draka a Žltých čapíc. 

Po druhé, v tom istom roku 1924 sa uskutočnili 
naplánované udalosti na medzinárodnej úrovni. "Pod-
nikateľské kruhy" Veľkej Británie, USA a Francúzska 
sa zasadzovali za výrazné rozšírenie hospodárskej spo-
lupráce s Nemeckom, vďaka čomu dochádza k pro-
cesu spájania nemeckého, amerického a anglického 
kapitálu prostredníctvom vytvárania spoločných fi-
riem a bankových organizácií. Napríklad medzinárod-
ný kartel "I. G. Farbenindustrie" ("I.G." je skratka, 
ktorá v preklade označuje "jednotu záujmov"), kontro-
lujúci chemický a farmaceutický priemysel na celom 
svete a, samozrejme, predstavujúci mocnú politickú 
a ekonomickú silu. Jeho centrum sa nachádzalo v Ne-
mecku. Išlo o 93 štátov. Bol to jeden z najväčších 
koncernov na svete. Pre Nemecko I. G. Farben produ-
koval takmer polovicu všetkého nemeckého benzínu 
a počas vojny jeho závody vyrábali aj plyn do ply-
nových komôr. Takmer celé skutočné vedenie tohto 
medzinárodného kartelu tvorili slobodomurári – ma-
jitelia veľkých podnikov, ktorí zastávali aj rôzne zod-
povedné štátne posty, vrátane tých v USA. Finančný 
riaditeľ spoločnosti I. G. Farben Herman Schmitz, bol 
súčasne členom predstavenstva Deutsche Bank ako 
aj predstavenstva Banky pre medzinárodné platobné 
vyrovnanie.“

„Až tak?!“ začudoval sa Viktor.
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Financovanie fašizmu   
Spojenými štátmi americkými

„Áno, až tak. Napríklad mená jedných z hlavných 
článkov slobodomurárov, ktorí sa aktívne podieľali na 
financovaní nacistov... Patrí sem aj prezident nemeckej 
"Reichsbank" Jalmar Horas Greeley Schacht (Tinglef 
Schleswig-Holstein). Neskôr sa stal nacistickým mi-
nistrom hospodárstva. Mimochodom, rodina Schachtov-
cov patrí už dlhé roky k medzinárodnej finančnej elite. 
A vôbec nie náhodou sa Jalmar Schacht stal hlavným 
nemeckým zástupcom americkej finančnej korporácie 
Morgan… Okrem toho sú to Averell a jeho brat Roland 
Harriman – americkí finančníci, ktorí boli členmi rádu 
Lebky a kostí. Tieto operácie sa uskutočňovali prostred-
níctvom Union Bank (Union Banking Corporation so 
sídlom v New Yorku), ktorá bola spoločnou organizáciou 
nemeckého priemyselníka Thyssena a Harrimana. Mi-
mochodom, z ôsmich riaditeľov tejto banky boli štyria 
členmi rádu Lebky a kostí. A celkovo treba povedať, že 
Roland Harriman financoval ako Sovietov tak aj nacistov 
prostredníctvom banky Brown and Harriman Brothers. 
Chcel by som vás upozorniť na to, že jedným z jeho naj-
dôveryhodnejších spolupracovníkov bol Prescott Bush, 
ktorý sa neskôr stal riaditeľom Union banky…“

„Bush?!“ s úžasom povedal Nikolaj Andrejevič. „A nie 
je to náhodou príbuzný súčasného prezidenta USA 
Georgea Busha?“

„Samozrejme, že je príbuzný. Je to jeho otec! Celkove, 
musím poznamenať, že tento Bushov klan je jednodu-
cho vzorovou ukážkou aktívnej práce slobodomurárov. 
Najaktívnejšie sa podieľali na realizácii tajných plánov 
Archontov počas prvej a druhej svetovej vojny. Napríklad 
Prescottov otec Samuel Prescott Bush bol počas prvej 
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svetovej vojny členom Rady pre vojnový priemysel a zod-
povedal za dodávky munície pre armádu.“

„Munície?“ spýtal sa Voloďa. – „Teplé miestečko.“
„A po prvej svetovej vojne pôsobil ako prvý prezident 

Národnej asociácie manufaktúrnej výroby a ekonomic-
ký poradca amerického prezidenta Herberta Hoovera. 
A nie je ani zďaleka náhoda, že práve v týchto rokoch 
(1929 - 1933) bola umelo vyvolaná veľká hospodárska 
kríza, v USA nazvaná "Veľká depresia". Svokor Prescotta 
Busha, George Herbert Walker, bol významným finanč-
níkom, ktorý založil v New Yorku spomínanú spoločnosť 
Brown Brothers Harriman. Sponzoroval aj volebnú kam-
paň ďalšieho predstaviteľa slobodomurárov, ktorý vy-
striedal Herberta Hoovera na poste prezidenta Spojených 
štátov – Franklina Delano Roosevelta, ktorý pochádzal 
z rodiny veľkostatkára a vplyvného podnikateľa, ktorý 
mal "významné kontakty v politických kruhoch"... Áno... 
aj Prescott aj George Bush boli aktívnymi členmi rádu 
"Lebky a kosti"...“

„Lebka a kosti? Áno, skutoční piráti,“ uškrnul sa Stas.
„No hej, Archontského mora,“ dodal Žeňa.
„Takže, počas druhej svetovej vojny, keď sa novinári 

dopátrali k faktom o tom, kto sponzoroval nacistov, proti 
ktorým Amerika bojovala, začalo sa súdne pojednávanie, 
v ktorom vyplávali na povrch mená Harrimana a Pres-
cotta Busha. No čoskoro túto otázku ututlali. Mimocho-
dom, nie bez účasti Allena Dullesa, ktorý bol právnikom 
Prescotta Busha.“

„Allen Dulles?“ začudoval sa Voloďa. „Riaditeľ CIA?“
„No, riaditeľom sa stal trochu neskôr, po vojne. 

V tom čase bol spolumajiteľom advokátskej kancelárie 
v New Yorku, ktorú vlastnil jeho brat John Foster Dul-
les. Táto advokátska kancelária zastupovala záujmy 
ešte ďalšieho významného sponzora nacistov – ropnej 
spoločnosti STANDARD OIL, ktorú vlastnil Rockefeller. 
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V tom istom roku 1942 bol Allen Dulles za svoje "zásluhy" 
vymenovaný za vedúceho európskeho oddelenia nového 
Úradu strategických služieb USA. Vďaka svojim novým 
právomociam na žiadosť slobodomurárov rozširuje svoje 
kontakty s Himmlerom (ktorý je už v nasledujúcom roku (!) 
vymenovaný za ministra vnútorných záležitostí nacistic-
kého Nemecka), nadväzuje obnovenú tajnú spoluprácu 
s orgánmi SS. A riaditeľom CIA (ktorá bola v roku 1947 
vytvorená na základe rozpusteného Úradu strategických 
služieb, ktorý sa zdiskreditoval pre svoje kontakty s na-
cistami), sa Allen Dulles stal už v roku 1953.“

„To je vtip!“ usmial sa Viktor. „Už je to raz tak: vývesky 
sa menia, ale hlavní hráči zostávajú rovnakí!“

„Áno, Allen Dulles je skvelý hráč. To však nie je pre-
kvapujúce. Veď pochádza z rodiny hráčov, takpovediac 
predvarených polotovarov pre šachové figúrky Archon-
tov. Starý otec Allena Dullesa bol štátnym tajomníkom 
za 23. prezidenta USA Benjamina Harrisona (mimocho-
dom, vnuka 9. prezidenta USA, takpovediac posledného 
prezidenta poddaného Veľkej Británie, ktorého otec bol 
jedným z tých, ktorí podpísali Deklaráciu nezávislosti). 
Strýko Allena Dullesa, Robert Lansing, zastával rovna-
kú funkciu za 28. prezidenta USA Thomasa Woodrowa 
Wilsona, za ktorého vlády USA vstúpili do prvej svetovej 
vojny, a ktorý bol jedným z iniciátorov vytvorenia Ligy 
národov. A čo bol zač starší brat Allena Dullesa John 
Foster Dulles?

John Foster Dulles, ktorý zastával vplyvné štátne 
funkcie v USA (vrátane postu štátneho tajomníka za 
prezidenta Eisenhowera (1953-1961)), bol tiež jednou 
z dôležitých postáv v organizácii slobodomurárov. Mi-
mochodom, práve on bol predsedom rady kurátorov 
Rockefellerovej nadácie. Tento človek spravil nemálo 
pre realizáciu plánov Archontov v súvislosti s druhou 
svetovou vojnou a najmä v súvislosti s povojnovým 
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usporiadaním sveta a rozložením síl v ňom, podieľal sa 
na vytvorení OSN (dokonca vytváral Stanovy OSN), vo-
jenských blokov NATO, ANZUS, ako aj SEATO s cieľom 
čeliť Rusku, presnejšie ZSSR. A vôbec nie náhodou sa 
zrodil jeho slávny manifest Šesť pilierov sveta...“

*    *    *

„...Takže, udalosti z roku 1924, ktoré naplánovali Ar-
chonti, sa dotkli nielen politických rošád v niektorých 
krajinách Európy, ale dokonca aj úpravy politického 
smerovania vlády v Sovietskom zväze.“

Vznik ZSSR

„Akože, úprava politického smerovania?“ nepochopil 
Stas. „Počul som správne, v Sovietskom zväze?“

„Áno. Ide o to, že druhá revolúcia v Rusku (myslím 
tým Veľkú októbrovú socialistickú revolúciu), ktorú 
uskutočnila Leninova skupina potom, ako Kerenský roz-
vrátil Ruské impérium, bola tiež financovaná Archontmi. 
A dovoľte mi, aby som vás upozornil na samotný priebeh 
tejto hry Archontov. Keď sa v Rusku začala Februárová 
buržoázna revolúcia, Lenin a mnohí jeho spolubojovní-
ci boli v tom čase v exile v "neutrálnom" Švajčiarsku. 
Pre nich bola táto "buržoázna revolúcia" neočakávanou 
novinkou. Keď však chceli rýchle odcestovať do Ruska, 
úrady v Nemecku, Rakúsku a Anglicku zrazu odmietli 
Leninovi a jeho skupine povoliť prechod cez svoje krajiny 
a zablokovali ich vo Švajčiarsku s pomocou európskych 
krajín, ktoré toto rozhodnutie podporovali. A až v apríli 
dostal Lenin a jeho skupina od všetkých krajín tak isto 
nečakane povolenie na tranzitný prejazd cez európske 
štáty do Ruska. Toto opäť zdôrazňuje to, ako Archonti 
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manipulovali vo svojej hre ľuďmi a posúvali ich ako pe-
šiakov na nové pozície v správny čas a v potrebnej chvíli.

Keď sa Lenin dostal k moci, Archonti ho prirodzene 
obklopili svojimi ľuďmi, aby ho kontrolovali. Lenin však 
zďaleka nebol obyčajný človek. Mal svoju ideologickú 
skupinu na čele s Felixom Dzeržinským, ktorá dokonale 
chápala celú hru Archontov, ich ciele a zámery. Po získa-
ní moci, Lenin a jeho skupina začali usilovne hľadať spo-
jenie so Šambalou, aby sa zbavili nadvlády Archontov.“

„Chceš povedať, že Lenin hral dvojitú hru?“ opýtal sa 
Nikolaj Andrejevič.

„Presne tak. Lenin sa pokúsil vyviesť krajinu z krí-
zy. A keď sa zjavné ciele, ktoré boli v rozpore so zá-
mermi Archontov, začali prejavovať konkrétnymi činmi, 
Archonti sa ho rozhodli odstrániť a nahradiť ho svojou 
bábkou. Už od roku 1922, odvolávajúc sa na jeho slabé 
zdravie, Lenina fakticky odstránili z vedenia krajiny 
a pretláčali kandidatúru Stalina. A napriek tomu, že 
stará leninská garda bojovala s touto "gruzínsko-ži-
dovskou mafiou" ako najlepšie vedela, pretože chápala, 
akú hrozbu to predstavuje pre krajinu, predsa len bol 
po Leninovej smrti (21. januára 1924), už o štyri mesia-
ce, na trinástom zjazde RKS za generálneho tajomníka 
zvolený Stalin. A to pritom Lenin písomne odkázal, aby 
na túto pozíciu v žiadnom prípade nevymenovali Stalina. 
A fakticky tí, ktorí podporovali Stalina, sami za to neskôr 
zaplatili svojim životom.

Po Leninovej smrti a vymenovaní Stalina prakticky 
okamžite množstvo krajín vrátane Veľkej Británie, Fran-
cúzska a Talianska, uznalo ZSSR a nadviazalo s ním 
diplomatické vzťahy. Ako ste pochopili, toto všetko sa 
tiež nestalo "z ničoho nič". Podotýkam, že sám Stalin sa 
krátko radoval z ilúzie svojej moci, kým konečne pocho-
pil, pod aký drobnohľad Archontov sa dostal.

Ale o tom až o niečo neskôr.“
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Hitlerov nástup k moci v Nemecku

„Takže, vráťme sa teda do Nemecka roku 1924. V tom-
to roku sa slobodomurári postarali o to, aby bolo Hitlero-
vo meno počuť nielen vo všetkých kútoch krajiny, ale aj 
za hranicami. Veď napriek tomu, že ideologický potenciál 
Hitlerovej strany už gradoval, táto strana existovala len 
v Bavorsku, presnejšie v Mníchove. Za hranicami toh-
to miesta o nej vedel len málokto. Aby odstránili tento 
nedostatok a aby spravili svoju bábku Hitlera všeobec-
ne známym, bol 8. novembra 1923 vyprovokovaný dnes 
v histórii nazývaný "Pivný puč". 

„Pivný puč? Ako to myslíš, že všetci boli od piva na-
pučaní?“ sotva potláčal smiech, Žeňa.

„No hej, a Hitler viac ako ktokoľvek iný!“ zasmial sa 
Stas.

Sensei sa usmial spolu s chlapcami.
„Historici to tak "nazvali", pretože sa predpokladá, že 

rozhodnutie o uskutočnení "národnej revolúcie", ku kto-
rej Hitler neustále vyzýval vo forme "pochodu na Berlín" 
s cieľom zvrhnutia "židomarxistických zradcov", bolo 
prijaté v jednej z mníchovských pivníc, kde sa vlastne 
odohralo hlavné dejstvo politickej hry "puč".“

Voloďa sa usmial a zamrmlal:
„Áno, ale v skutočnosti sa takéto rozhodnutia spojené 

s nákladným financovaním nerobia náhodne. Peniaze 
majú rady triezve hlavy.“

„Presne tak,“ súhlasil s ním Sensei. „Takže na druhý 
deň po tejto udalosti Hitler usporiadal okázalú demon-
štráciu a spolu s ďalšími straníckymi vodcami sa posta-
vil do čela kolóny nacistov, ktorá smerovala do centra 
mesta. Tam už na nich čakal policajný kordón, ktorý 
na demonštrantov spustil paľbu. Hitlera okamžite od-
viezli "stúpenci" v špeciálne pripravenom aute. "Pivný 
puč" zlyhal. V podstate sa všetko odohralo podľa plánu. 
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A výsledkom bolo, že sa Hitler stal slávnym nielen v Ne-
mecku, ale aj za hranicami. V samotnom Nemecku o ňom 
písali všetky nemecké noviny, dokonca aj v týždenníkoch 
boli zverejnené jeho portréty.

Ďalej sa toto predstavenie vyvíja ešte zaujímavejšie, 
a to aj pre ľudí, ale najmä pre jeho režisérov. Ak vezme-
me do úvahy aj psychológiu más (keďže ľudia milujú 
"ukrivdených a urazených", s ktorými sa stotožňujú), 
pre nemecký národ zahrali nasledujúcu scénu. Hitlera 
privádzajú pred súd "za vlastizradu". Hoci tento bol od 
prvej chvíle svojimi "učiteľmi" z tajného rádu oboznáme-
ný s tým, že puč zlyhá, že ho zatknú, a že bude sedieť vo 
väzení... nie nadlho, pritom na prospech veci. Hitler sa 
samozrejme správa podľa pokynov – celkom bez "bázne 
a hany" lavicu obžalovaných mení na propagandistickú 
tribúnu, obviňuje vládu a zaprisaháva sa, že príde deň, 
keď on ju postaví pred súd, teda vlastne otvorene hovorí 
to, čo sa nahromadilo medzi prostými ľuďmi. 

Plus pekná čiastka (od spozorov) za potrebné články 
v populárnych novinách, a Hitler si okamžite získava 
slávu národného hrdinu, "vlastenca a nezmieriteľného 
bojovníka proti ľavici".

Adolfa odsúdili na päť rokov väzenia v Landsbergskom 
väzení. Namiesto tohto obdobia tam, dá sa povedať, 
pohodlne prežil len niekoľko mesiacov. Okrem toho 
práve v tomto období sa do Hitlerovho vzdelávania 
v oblasti "skutočného umenia ovládania davu" a taj-
ných "okultných vied ovplyvňovania" seriózne pustili 
slobodomurári. Väzenie bolo na tento účel veľmi vhod-
ným izolovaným miestom, chráneným pred zvedavými 
očami a ušami.

Hitlera posadili do tejto väznice nie len tak s hocikým, 
ale spolu s tridsaťročným Rudolfom Hessom. Práve tento 
človek mu bol pridelený ako osobný tajomník (ktorým sa 
oficiálne stal v roku 1925), a zároveň mal dohliadať na 
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jeho aktivity. Pokiaľ ide o Rudolfa Hessa, ten bol žiakom 
Karla Haushofera, generála a učiteľa na Mníchovskej 
univerzite. Tento "profesor" začal systematicky navštevo-
vať Hitlera vo väzení a dával mu mnohohodinové lekcie. 
Pritom, Haushofer, to bola takpovediac zasvätená posta-
va slobodomurárov. Prípravu "lekcií" pre Hitlera neraz 
konzultoval so slobodomurármi najvyšších stupňov, ako 
aj s "tibetským mníchom", na Západe prezývaným "muž 
v zelených rukaviciach", ktorý v skutočnosti ani zďaleka 
nebol "mníchom" a ani zďaleka nebol posledný v štruk-
túre okultného tajného rádu Zeleného draka.

V krátkosti vám chcem rozpovedať, kto bol tento muž – 
Karl Haushofer. Narodil sa v roku 1869 v Mníchove. Jeho 
otec bol profesorom práva. Karl vyštudoval Bavorskú vo-
jenskú akadémiu a rozhodol sa pre vojenskú kariéru. 
V roku 1896 sa oženil s Martou Mayer Dossovou, dcé-
rou židovského právnika. Manželia patrili k aristokracii 
vznešeného rodu. Haushofer plnil rôzne diplomatické 
úlohy v juhovýchodnej Ázii, kde sa zoznámil s predsta-
viteľmi tajného rádu Zeleného draka, pod vplyvom kto-
rého sa sformoval jeho základný svetonázor a znalosti 
o okultných vedách. Navštívil Indiu, Kóreu, Mandžusko, 
Rusko. A zďaleka nie náhodou bol Karl Haushofer v ro-
koch 1908 – 1910 vymenovaný za nemeckého vojenské-
ho atašé v Japonsku. V Tokiu bol zasvätený do tajného 
rádu Zeleného draka, stal sa jeho členom, vďaka čomu 
sa dôverne zblížil s cisárskou rodinou, japonskou sa-
murajskou elitou. Neskôr, najmä vďaka tomuto zasvä-
teniu, sa mu otvorili dvere do budhistických kláštorov 
v Lhase, do jednej z najvplyvnejších tajných spoločností 
v Ázii – sekty Žltých čapíc, alebo, ako ich tiež volajú, 
Zlatých čapíc. Treba poznamenať, že Žlté čapice sú vo 
svojej podstate v skutočnosti "druh kandukov" rovnako 
ako elita Zeleného draka. Ibaže Kandukovia sa s týmito 
exemplármi nedajú ani len porovnať.“
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„Kandukovia? A to je kto?“ spýtal sa Andrej.
„Ale o tom vám poviem neskôr... Takže práve vďa-

ka tomuto zasväteniu do rádu Zeleného draka začína 
Haushoferova kariéra prudko stúpať – počas prvej sve-
tovej vojny sa stane, ako sa hovorí, "mladým generálom" 
a do výslužby odchádza v hodnosti generálmajora.“

„Čo je to za šikovný rád, tento Zelený drak, že má také 
kontakty, vplyv a možnosti?“ zaujímal sa Voloďa. „Nikdy 
som o ňom nepočul.“

„Niet divu. Nie je to len taký obyčajný rád,“ pozna-
menal Sensei. „Okultné jadro tohto rádu je veľmi blízko 
ku špičke Archontov. A musím povedať, že sa ho boja 
dokonca aj samotní Archonti. Lebo Archonti sú len ľu-
dia, ale títo… Jadro tohto rádu existuje od dávnych čias 
a jeho členovia sú vlastne pravou rukou Ahrimana, ak 
sa to tak dá povedať. To už nie sú ľudia. To sú v pravom 
slova zmysle neľudia. Kedysi, keď boli ešte ľuďmi, vybrali 
si cestu, ktorú im ponúkol Ahriman, želajúc si stať sa 
nielen bohatými, mať moc, ale aj "byť večne v tele".“

 „A je naozaj možné byť "večne v tele"? začudoval sa 
Slávko.

„Samozrejme, že nie. Vlastnosťou každej hmoty je skôr 
či neskôr sa rozložiť. Vlastnosť večnosti má len duša, aj 
to len vtedy, ak duchovne dozrie. Ale pod ahrimanovským 
pojmom "večný život" sa rozumie vedomé znovuzrode-
nie z jedného tela do druhého na úkor duše, ktorá sa 
v dôsledku takýchto manipulácií jednoducho po 10 – 12 
znovuzrodeniach úplne anihiluje a zhmotnený ne-človek 
zmizne navždy. To znamená, že obyčajný človek, ktorý 
prežíva "nevedomé" reinkarnácie, má šancu uniknúť do 
vyššej duchovnej sféry a získať skutočnú večnosť vďaka 
svojmu duchovnému úsiliu v určenej lehote života, za-
tiaľčo ne-človek je tejto šance definitívne zbavený. Toto 
poznanie však prichádza k človeku, ktorý sa vydal na 
cestu neľudí, až neskôr, so skúsenosťou "vedomých" 
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znovuzrodení. Nie dosť, že si táto bytosť začína rých-
lo uvedomovať konečnosť svojej existencie, ešte sa aj 
stáva úplne závislou od Ahrimanových želaní, pretože 
akékoľvek neuposlúchnutie jej môže spôsobiť predčasnú 
úplnú anihiláciu. No na začiatku človeku o tejto pasci 
Ahrimana nikto nehovorí, všetko je zakryté ilúziou uspo-
kojenia jeho duchovných túžob a ružovými vyhliadkami 
na "večný život" v tele na Zemi.“

Ruslan sa začudovane spýtal, akoby ani nepočul, čo 
Sensei práve povedal.

„Vedomé znovuzrodenie? Viem si predstaviť, aké 
množstvo znalostí majú!“

Sensei sa smutne usmial:
„Solídne množstvo, práve preto sa ich Hitler tak 

bál. Majú dostatočnú silu, aby vytrhli človeka z kruhu 
reinkarnácií a úplne ho zničili…“ odpovedal Sensei 
Ruslanovi a prešiel k samotnému príbehu. „Takže čo 
sa týka Karla Haushofera. Práve v ráde Zeleného draka 
dostáva základy toho, čo sa neskôr stane jeho život-
ným dielom. Práve tam mu podrobne opisujú myšlien-
ku, ktorú neskôr vo svojich prácach nazval "teóriou 
geopolitického zjednotenia Eurázie" do kontinentálne-
ho bloku "od Azorských ostrovov po Tokio". Základom 
tejto geopolitiky je teória pohyblivých hraníc, ktorá 
predpokladá nevyhnutnosť preskúmania existujúcich 
hraníc. Rozdelenie sveta na dve časti – pevninské a ná-
morné mocnosti. Vo všetkých prípadoch je definova-
ný jeden nepriateľ – anglosaský svet – Anglicko, USA, 
ktoré sa ako vodcovia námorných mocností "snažia 
dosiahnuť kontrolu nad celým svetom". Podmienky sú 
nasledovné: buď otroctvo u "anglosaského kozmopolit-
ného kapitalizmu", alebo jednotná geopolitická revo-
lúcia Európy v úzkom spojenectve s Áziou. To všetko 
sa prezentovalo pod všeobecným krycím názvom "Nový 
svetový poriadok".“
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Nový svetový poriadok

„Nový svetový poriadok?!“ začudoval sa Voloďa. „Takže 
Archonti…“ 

„Presne tak. Všetka táto iniciatíva a plány "Nového 
svetového poriadku" pochádzajú práve od Archontov. Ich 
úlohou je v procese vojen rozdeliť celý svet na dva veľké 
štáty. A potom ich spojiť do jediného celku, s jednou 
celosvetovou vládou pod ich vedením, s novým typom 
ľudí, ktorí ich budú absolútne poslúchať (s úplnou do-
minanciou vlastností Živočíšnej podstaty), ktorí budú 
bez rozdielu likvidovať každého, kto by sa vzoprel tejto 
vláde. Preto, aby dosiahli tieto ciele, vykonávajú túto prá-
cu prostredníctvom svojich kontrolovaných spoločností, 
tajných aj verejných. A pritom si všimnite, že nepriateľom 
východného bloku sú fakticky obyvatelia Spojených štá-
tov a Anglicka, a vôbec nie tá žalostná skupinka židov-
ských žrecov, ktorá využíva vlády týchto krajín vo svoj 
prospech a sama štve proti nim ostatné národy.“

„Podvod na podvod!“ s úškrnom prehovoril Viktor, 
rovnako ako aj my ohromený touto práve odhalenou 
informáciou. 

„A čo by si chcel? Ahrimanova škola. Pozitívne úsilie 
ľudí využívajú na to, aby ho presmerovali negatívnym 
smerom a využili pre svoje vlastné ciele. Neskutočne 
skresľujú znalosti. Tu je jednoduchý príklad. Prečo sa 
po nacistoch začal popularizovať silne negatívny postoj 
k Šambale s vysvetlením, že je to "strašidelný bubák", 
ktorý je niekde tam, nevedno kde, a má moc nad sve-
tom. Túto "legendu" nacistom porozprávali spomínaní 
"zasvätenci" rádu Zeleného draka. Podľa ich rozprá-
vania "pred tridsiatimi alebo štyridsiatimi storočiami" 
v púšti Gobi, ktorá sa nachádza v strednej Ázii, existo-
vala vysoko rozvinutá civilizácia. V dôsledku katastrofy 
sa Gobi zmenila na púšť a tí, čo prežili, emigrovali, 
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niektorí do severnej Európy, niektorí na Kaukaz. Títo 
emigranti údajne predstavovali hlavnú rasu ľudstva, jej 
árijskú vrstvu. Učitelia tejto vysokorozvinutej civilizá-
cie, ktorých pre ich špeciálne znalosti nazývali "synmi 
bezhraničnej múdrosti", sa usadili v jaskyniach pod 
Himalájami. Tam sa rozdelili na dve skupiny. Jedna 
išla po ceste "pravej ruky" a druhá po ceste "ľavej ruky". 
Centrom pravej cesty bola Agharta, skryté mesto dob-
ra, rozjímania, "chrám neúčasti na svetských záležitos-
tiach". A druhá cesta viedla cez Šambalu – mesto násilia 
a moci, ktorého sily ovládajú nielen živly, ale aj masy 
ľudí, čím urýchľujú príchod ľudstva do obdobia "skraco-
vania času". A čo je hlavné, zasvätenci Zeleného draka 
uvádzali, že mágovia – vodcovia rôznych národov môžu 
uzavrieť zmluvu so Šambalou prostredníctvom prísah 
a obiet. Na základe celej tejto falošnej legendy vštepova-
li spomínanému Haushoferovi, a jeho prostredníctvom 
celému nemeckému národu, myšlienku "potreby návra-
tu ku prameňom" prostredníctvom spojenectva alebo 
ovládnutia celej Východnej Európy, Pamíru, Tibetu, 
Turkistanu, Gobi, pretože kto kontroluje tieto "kľúčové 
oblasti", ten bude údajne kontrolovať celú zemeguľu.“ 

„No, aké nezmysly!“ rozosmial sa Žeňa. „Nacistická 
vrchnosť to naopak považovala za "tajné znalosti". Naj-
horšie a najsmiešnejšie je, že práve "tibetského mnícha", 
ktorý nosil zelené rukavičky, s ktorým bol Hitler a špičky 
tajných spoločností "Tretej ríše" v neustálom kontakte, 
nazvali nie inak ako "Strážca kľúča" a kolovali o ňom za-
ručené zvesti, že údajne pozná vchod do Agharty (Ariany).

„K Ahrimanovi? Kto by o tom pochyboval!“ Žeňa sa 
opäť rozosmial spolu s ostatnými.

„Ale prečo tak pošpinili informáciu o Šambale?“, spý-
tal sa Senseia Viktor.

„Vieš, v Šambale sú sústredené skutočne veľmi zá-
važné znalosti, ona je strážcom Grálu medzi obdobiami 
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jeho globálnej voľby. Archonti veľmi dobre vedia, že je to 
jediná sila, proti ktorej sú skutočne bezmocní, a preto sa 
všemožne snažia očierniť Šambalu v očiach ľudí. A hoci 
je samotná Šambala voči ľudskej spoločnosti neutrálna, 
pretože rozvoj spoločnosti je osobnou voľbou samotných 
ľudí, no v mimoriadne zriedkavých prípadoch poskytuje 
ľuďom duchovnú pomoc, hoci táto pomoc nemá priamy, 
ale nepriamy charakter. Šambala prináša do sveta ľudí 
pravdu a znalosti. Ale voľba, či ich prijmú, zostáva na ľu-
ďoch. Je to ako svetlo. Ak si ľudia želajú vidieť svetlo, 
tak nielenže vnímajú jeho čistotu, ale ho aj odovzda-
jú iným ľuďom. A s každým novým zábleskom svetla 
je na svete čoraz menej tmy. Ak človek, ktorý uvidel 
svetlo, toto svetlo uhasí, tak tma rozšíri svoju vlá-
du. Každý, kto prijal svetlo, je jeho nositeľom. A len 
osobná voľba človeka určuje, o koľko viac svetla bude 
okolo neho a celkove na celom svete.“

„Áno, osobná voľba každého,“ povedal Nikolaj Andre-
jevič zamyslene. „Osobná voľba…“

Skupina trochu stíchla.
„Takže pre Archontov je veľmi výhodné prekrúcať po-

znatky, vrátane tých o Šambale…“ Sensei sa na chvíľu 
odmlčal a potom povedal: „Tak, ako si vypestovali nacis-
tov – to tiež treba vedieť. Veď konečným cieľom nacistov 
bolo vytvorenie "Tretej ríše", tisícročného štátu árijskej 
rasy, ktorý by sa stal základom Nového svetového poriad-
ku; príprava civilizácie na príchod "Veľkých neznámych" 
na svetový trón, ako mimochodom sami seba nazývajú 
Archonti.

„Nuž tak...znovu rozdelenie!“ povedal Žeňa s úsme-
vom. Chlapci sa uškrnuli.

„Takže, čo sa týka Haushofera. Vyzbrojený "ideami" 
rádu Zeleného draka sa na základe zvláštneho pove-
renia svojich učiteľov vracia do Nemecka, kde sa pred 
ním okamžite otvárajú dvere niekoľkých okultných 
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spoločenstiev vrátane jednej z aktívnych lóží slobodo-
murárov – rádu Zlatého úsvitu. Tam sa zoznámi s ľuďmi 
potrebnými na ďalšiu "tajnú prácu" vrátane zakladateľa 
Spoločnosti Thule Rudolfa von Sebottendorfa. Sám za-
kladá ďalší rád Bratia svetla, neskôr premenovaný na 
Spoločnosť Vril, pod ktorý spojil rôzne nemecké rády: rád 
Pána čierneho kameňa, Čierni rytieri, Čierne slnko, ktoré 
sa neskôr stali jadrom SS. Ale navonok je Karl Haushofer 
pre všetkých príkladný muž, ktorý sa po ukončení úspeš-
nej vojenskej kariéry vrátil k vede a stal sa profesorom 
na Mníchovskej univerzite. V roku 1922 mu jeho "učite-
lia" pomáhajú založiť Nemecký geopolitický inštitút. Karl 
vydáva svoje knihy venované geopolitike. Práve v tomto 
"štartovacom" roku 1924 je vyslaný nielen učiť Hitlera, 
ale začína aj aktívne popularizovať "svoje" idey. Na tento 
účel vydáva solídny geopolitický časopis, v ktorom nasle-
dujúcich dvadsať rokov publikuje svoje práce. V rokoch 
1924 až 1931 pravidelne vystupuje v rozhlase s výzvou 
k nemeckému národu. Celkovo Karl následne urobil mno-
ho užitočného pre Archontov. Po páde Tretej ríše nebol 
postavený pred súd počas Norimberského procesu. Mi-
mochodom, vtedy súdili len verejné "bábky", popravovali 
tých, ktorí vedeli viac, ako bolo potrebné. Nikto sa však 
ani prstom nedotkol skutočných vodcov a finančníkov 
Tretej ríše. Haushofer ukončil svoj život v roku 1946 ako 
skutočný zasvätenec rádu Zeleného draka "rituálnou sa-
movraždou", keď predtým "obetoval" svoju rodinu. 

Vráťme sa však do obdobia formovania Hitlera ako 
vodcu. Súbežne s jeho prípravou sa intenzívne pracovalo 
na systematickom presadzovaní národných socialistov 
do oficiálnej vlády Nemecka s cieľom následného "legál-
neho" prevzatia moci. Pritom na to boli použité všetky 
metódy: podplácanie, vydieranie, vyhrážky, teror, a do-
konca aj provokatívne podpálenie Ríšskeho snemu, aby 
podrazili svojich konkurentov komunistov.
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Archonti zároveň s vnútropolitickými preskupeniami 
v Nemecku pripravovali vonkajší "východiskový bod" na 
vytvorenie "podmienok pre vojnu". V roku 1929 umelo 
vyvolávajú svetovú hospodársku krízu, ktorú natiahli do 
roku 1933, pričom výrazne zväčšili svoj kapitál. Navyše 
ich ľudia neboli vôbec poškodení. Vopred varovaní, pred 
začiatkom tohto projektu Archontov vložili svoj kapitál 
do zlata a striebra. Počas krízy slobodomurári prostred-
níctvom svojich medzinárodných bánk získali podniky 
a nehnuteľnosti v rôznych krajinách fakticky za babku 
a zároveň uskutočnili sériu politických a hospodárskych 
rošád. V Nemecku viedla svetová hospodárska kríza ešte 
aj k výraznému vyostreniu politickej situácie a vytvore-
niu živnej pôdy pre nástup Hitlerovej strany k moci. 

Napriek všetkým oficiálnym dohodám, typu Versaillskej 
zmluvy a napriek organizáciám ako Liga národov, ktoré 
"kontrolovali" mierové spolužitie národov, intenzívne sa 
dokončovala stavba vojnovej mašinérie Hitlera. Do roku 
1936 na jej rekonštrukcii pracovalo viac ako 100 ame-
rických firiem, vrátane takých známych ako General Mo-
tors, International Harvesters, Ford, Du Pont. Napríklad 
Ford a Opel (a Opel bol dcérsky podnik General Motors 
kontrolovanej Morganom) patrili medzi najväčších dodá-
vateľov tankov pre nacistov. Anglicko pomáhalo stavať 
lode. Sovietsky zväz učil nemeckých pilotov lietať, a to na 
svojom území. A Sovietsky zväz, to nie je husto osídlená 
Európa s množstvom povrchových orientačných bodov. 
Tu ešte len musíte vedieť lietať, aby ste sa nestratili na 
našich rozľahlých pláňach.“

„Tak čo z toho vychádza, že naši si vlastnými rukami 
pripravili Nemcov na lietanie na našom území?“, neveril 
vlastným ušiam Viktor.

„Tak to bolo. A nielen to. Mimoriadne intenzívne 
"priateľstvo medzi Nemeckom a ZSSR" prebiehalo kon-
com dvadsiatych rokov, počnúc spoluprácou najvyšších 
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mocenských orgánov vo vojenských záležitostiach, v prie-
myselnej výrobe, a končiac spoločnými mierovými ve-
deckými expedíciami (s nemeckými odborníkmi, ktorí 
starostlivo zaznamenávali každý detail, a boli vybavení 
modernými nemeckými zariadeniami) na územiach ZSSR.“

„Šikovne premyslené!“
„Chcem však poznamenať, že čím viac sa pred Hitle-

rom odhaľovala skutočná podoba tých, ktorí organizovali 
jeho nástup k moci, tým viac chápal, že je pre Archontov 
potrebný len dočasne ako verejná bábka, a preto hľadal 
možné varianty, ako sa dostať spod moci Archontov, aby 
získal výhradnú diktátorskú moc.“

„No áno, s čím kto zaobchádza, s tým aj schádza“ 
pousmial sa Stas.

Stalinove represie

„V tom čase už jeho protivník Stalin začal vykonávať hro-
madné represie. A to bolo do značnej miery spojené s tým, 
že Stalin, pozorujúc prudký vývoj udalostí v Európe, sa 
v strachu o svoj život rozhodol za každú cenu ochrániť 
pred "kontrolórmi" Archontov. Preto sa v ZSSR vytvori-
la "železná opona" a Stalin začal "totálnu čistku", a to 
nielen svojho okolia. No Archontom takéto stalinské 
represie iba vyhovovali, pretože "potichučky" bola zni-
čená prakticky hlavná vojenská elita štátu, ktorá mala 
bojové skúsenosti z predchádzajúcich rokov.

Hitler, ktorý tiež často používal metódy čistky vo 
svojich radoch, len s trochu inými cieľmi, veľmi dobre 
chápal, o čo sa Stalin snaží. Napriek vonkajšej verejnej 
antipatii, rozhodol sa spojiť s ním svoje sily, s cieľom 
zvrhnúť moc Archontov. Hitler sa spolčil so Stalinom 
a v súvislosti s tým, následne, Hitler zaútočí na Anglicko, 
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uskutoční diverzné operácie dokonca v samotnej Ame-
rike, čo je maximálne neočakávané pre niektorých skú-
sených analytikov tej doby. A Stalin do poslednej chvíle 
neveril, že Nemecko zaútočí na ZSSR. Obaja diktátori sa 
rozhodli zjednotiť svoje vojenské mašinérie a postaviť sa 
proti Archontom. A skutočne, ak by sa vojská fašistic-
kého Nemecka v tom čase spojili s vojskami Sovietskeho 
zväzu, tak by im nikto nebol schopný vojensky vzdorovať. 
Tým skôr, že samotných Archontov je len úbohá hŕstka. 
Hlavná otázka však zostávala otvorená: ako čeliť okult-
ným silám Archontov. 

Len u ľudí, ktorí sa nestretli s prejavom týchto síl, 
môže takáto prekážka dvoch diktátorov vyvolať rozpa-
ky, pretože v ich bežných predstavách môže byť sila len 
fyzická. 

Avšak tí, ktorí stoja pri pákach veľkej moci, vedia, že 
niečo také nemožno podceňovať.

Hitlerovo hľadanie Šambaly a Grálu

Obzvlášť dobre to vedel Hitler. Hoci v očiach obyčaj-
ných ľudí predstavoval "neprekonateľnú moc", v sku-
točnosti si bol dobre vedomý, že jeho moc, v porovnaní 
so skutočnou mocou, ktorú mala elita rádu Zeleného 
draka, je ničím. On sám sa od detstva stretával s pre-
javmi okultných síl, ktoré jednoducho naháňali strach 
svojou tajomnosťou a silou svojho vplyvu. Hitler bol 
svedkom pôsobenia týchto "neviditeľných" síl aj v čase 
svojho nástupu k moci. Videl okultné praktiky rádu Ze-
leného draka v akcii, keď bol naňho opakovane spáchaný 
atentát, a on sa dostával z týchto situácií živý a zdravý 
pre obyčajných ľudí nevysvetliteľným spôsobom. Vedel, 
až do akej miery kontrolovali jeho konanie. Ale vzdoro-
vať tejto neviditeľnej sile skutočnej moci mohla len ešte 
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väčšia sila, ktorá sa podľa starodávnych prameňov rôz-
nych národov nachádzala buď v Šambale, alebo v tom, čo 
ľudia neskôr nazvali Grálom. Preto sa aj Hitler aj Stalin 
tak usilovne venovali ich hľadaniu... Obzvlášť horlivý 
bol Hitler. Celkove sníval o tom, že nielenže unikne moci 
Archontov, ale aj o tom, že zaujme miesto Trinásteho, 
aby získal tú úplnú moc nad svetom, ktorú tento mal, 
aby večne žil a večne vládol.“

Žeňa vyprskol od smiechu:
„Vziať moc samotnému Ahrimanovi? 
Nuž ambície teda tento borec mal, to je potešenie pre 

Archontov.“
„Čo sa dá robiť, je to len človek,“ usmial sa Sensei 

spolu s chlapcami. „Takže keď Hitler neuspel pri hľadaní 
Šambaly, zintenzívnil svoje hľadanie Grálu. A treba po-
vedať, že Hitler pristúpil k tejto otázke veľmi vážne. Jeho 
tím sa zaoberal nielen hľadaním Grálu, ale spustil aj 
výstavbu celého komplexu, vypočítanú na dvadsať rokov, 
kde sa predpokladalo, že bude Grál uložený. Komplex 
dostal názov "Hrad Wewelsburg" na počesť starobylého 
hradu, ktorý sa na tom mieste kedysi nachádzal. Práve 
odtiaľto sa malo vládnuť celému svetu, tam malo byť 
zriadené centrum nacistického "nového náboženstva", 
ktoré vypracovávala elita SS ako syntézu viery starých 
Germánov, kresťanstva, "neotráveného Židmi", a okultiz-
mu. Bol schválený plán výstavby tohto komplexu, podľa 
ktorého trojuholník hradu, pripomínajúci hrot kopije, 
zapadal do obrovského kruhu stavieb, zodpovedajúcich 
tvaru strieborného prsteňa "Smrtihlava", ktorý mal kaž-
dý príslušník SS. Tento obraz kopije nesymbolizoval ani 
tak legendu o Kopiji osudu, podľa ktorej rímsky stotník 
poranil ukrižovaného Ježiša, ako skôr legendu starých 
Germánov a Škandinávcov. Podľa škandinávskej legendy 
jedným z najuctievanejších starodávnych bohov tých-
to národov, žijúci v nebeskom meste Ásgard, bol Odin 
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(germánsky Vodan) – boh vojny a vojenskej cti. Stály-
mi atribútmi tohto boha boli Gungnirova kopija, ktorá 
neminula svoj ciel, a prsteň Draupnir, ktorý rodí jemu 
podobných. Severná veža trojuholníkového hradu teda 
smerovala na legendárny ostrov Thule v Arktíde. Upozor-
ňujem na skutočnosť, že v samotnom zámku sa nachá-
dzali nielen apartmány pre všetkých dvanásť najvyšších 
generálov SS…“

„Dvanástich?“ spýtal sa Nikolaj Andrejevič.
„Áno. Na jednej osi, ale na rôznych úrovniach, tam 

boli postavené tri hlavné sály. Dolná sála sa nazývala 
Valhalla, ktorá predstavovala svet mŕtvych z dávnych 
legiend s večným ohňom uprostred a s kryptou, hrob-
kou pre obergruppenführerov, a tiež úschovňu prsteňov 
všetkých členov Čierneho rádu po ich odchode zo života. 
O poschodie vyššie bola postavená sála Midgard, ako sa 
podľa germánsko-škandinávskej mytológie nazýval svet 
živých. Miestnosť bola pomaľovaná až po podlahu zvlášt-
nymi symbolmi – runami. Nachádzalo sa v nej dvanásť 
stĺpov. Táto sála bola určená na obrady sily vnútorné-
ho kruhu, teda dvanástich rytierov Čierneho rádu, ktorí 
sa tu zhromažďovali, aby rozhodovali o osude ľudstva. 
A nakoniec, severnú vežu korunovala sála Grálu, ktorá 
zároveň symbolizovala starogermánsky svet bohov, As-
gard. Táto bola určená osobne pre Führera, ktorý, ako 
som už povedal, sníval o tom, že vďaka Grálu získa do 
svojich rúk nielen moc Archontov, ale aj moc Trinásteho. 
Pritom práve tam bol postavený špeciálny podstavec pre 
štyri kamene Grálu, ktoré Hitler hľadal.“

„Štyri kamene Grálu? Veď Grál, to je niečo ako čaša,“ 
prehovoril Viktor.

Sensei sa tajomne usmial.
„Hitler, ktorý bol zasvätený do niektorých skutočných 

udalostí z minulosti, ktoré boli pred väčšinou ľudí skryté, 
vedel, že Grál, to je dvanásť "runových" znakov, ktoré 
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boli naposledy napísané na štyroch kameňoch, po tri na 
každom. Práve tieto kamene hľadal…“

*    *    *

„Takže Hitler sa chystal spolu so Stalinom spojiť svo-
je sily proti Archontom. Nedá sa povedať, že by o tom 
Archonti nevedeli. Samozrejme, že vedeli, a využili to vo 
svoj prospech. A keď nastal čas, jednoducho Hitlera pek-
ne-krásne pritlačili pomocou "muža v zelených rukavič-
kách" a prinútili ho ísť do vojny proti Sovietskemu zväzu.“

„Prečože sa ich takto zľakol?“ prehovoril Viktor. „Také 
plány, také ambície…“

„Aha, nechal sa viesť na povrázku ako zelenáč!“ ne-
vyberal slová Žeňa. Chlapci sa rozosmiali a Sensei im 
vysvetlil:

„Pretože, bližšia košeľa ako kabát. Práve preto išiel 
tam, kam mu nariadili, aby dal impulz "nie k revolúcii, 
ale k evolúcii", ako hovoria Archonti. To, že Sovietsky 
zväz vyhral túto vojnu, bolo pre Hitlera tiež úplne neča-
kané. Hoci pre Archontov to bol predvídateľný výsledok. 
Bez ohľadu na to, kto by v tejto vojne vyhral, Archonti 
v každom prípade získali rozšírenie svojho vplyvu na 
krajiny zúčastnené vo vojne, a ich ľudia od slobodomu-
rárov už boli v materiálnej výhode vďaka predaju zbraní 
a potravín bojujúcim stranám a následnému poskytova-
niu povojnových medzinárodných pôžičiek.

Čo sa skrýva za ušľachtilou zámienkou 
vytvorenia OSN?

„Ak sa pozrieme globálne na to, koho slobodomurárski 
sudcovia "potrestali" za početné obete druhej svetovej vojny, 



94

Anastasia Novych

je jasné, že "odsúdení" sú len verejnými bábkami nacizmu 
alebo "druhoradí" ľudia, ktorí málo čo vedeli o skutočných 
vodcoch a ich činoch. Ale pre Archontov "cenní" ľudia na-
cistickej mašinérie boli nielenže zachránení pred trestom 
ich "spravodlivosti", ale boli aj celkom dobre zaopatrení 
v tomto živote na ďalšiu prácu pre slobodomurárov. Pri rea-
lizácii týchto cieľov im veľmi intenzívne pomáhal aj Vatikán, 
ktorý pod rúškom katolíckej cirkvi prevážal dôstojníkov SS 
do Švajčiarska, Argentíny, Paraguaja a Spojených štátov. 
Mnohí z tých, ktorí velili rôznym oddielom nacistických 
spravodajských služieb, po vojne spolu so svojimi ľuďmi 
dosť rýchlo získali nového pána - Úrad strategických slu-
žieb USA a prakticky pokračovali v spravodajskej činnosti 
v Západnej Európe. A NATO? O koho skúsenosti a pro-
fesionalitu sa opierala táto organizácia, keď vykonávala 
svoje špinavé operácie v regiónoch arabského a islamského 
sveta, v Indonézii, na Blízkom východe a v severnej Afri-
ke? Alebo keď sa realizoval terorizmus v Európe v sedem-
desiatych rokoch? O tých istých bývalých nacistov, ktorí 
s podporou USA "posilnili" túto novú, po vojne vytvorenú 
štruktúru, takzvanú Severoatlantickú alianciu... Dokonca, 
ak si vezmeme takú organizáciu ako Interpol, tak ani tá 
nezostala bez toho, aby sa na jej záležitostiach nezúčastni-
li slobodomurári. Túto samostatnú policajnú organizáciu 
medzinárodnej úrovne, vytvorenú na boj proti zločincom 
a obchodníkom s drogami, viedli až do roku 1972 bývalí 
dôstojníci SS. A takýchto príkladov je veľa.“

„Tááák,“ povedal Viktor. „Aký "dúhový svet"! Aká de-
mokracia a sloboda! Veď je to nevídané klamstvo, podvod 
a otroctvo!“

*    *    *
„Keďže sa teda Liga národov v očiach svetového spo-

ločenstva zdiskreditovala, Archonti, ako vždy, znovu vy-
menili starý vývesný štít svojej firmy za nový, pričom 
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ponechali celú podstatu tú istú. A pre všetkých po druhej 
svetovej vojne došlo k oficiálnemu rozpusteniu Ligy ná-
rodov vo Švajčiarsku, a v úplne inej časti sveta v štáte 
USA, v meste San Francisco došlo k oficiálnemu vzniku 
medzinárodnej Organizácie Spojených národov, vytvore-
nej na udržanie a posilnenie mieru, bezpečnosti a rozvoja 
medzinárodnej spolupráce.“

„No áno, to je presne to isté, len to čítajte opačne,“ 
zasmial sa Žeňa.

„Mimochodom, sídlo OSN sa nachádzalo v New Yorku 
na území, ktoré na tento účel vyčlenil a daroval Roc-
kefeller. Pri oficiálnom založení OSN, bolo len v jednej 
americkej delegácii 47 členov CFR (pozn. Rada pre me-
dzinárodné vzťahy)...“

Žeňa sa ešte viac rozosmial spolu so staršími chlap-
cami a sarkasticky predniesol slogan:

„Aha, slobodomurári všetkých krajín spojte sa!“
„Alebo skôr – všetky krajiny spojte sa pod Archontmi“, 

žartom oznámil Sensei ďalšiu verziu. „Už len tá preambu-
la Charty OSN, ktorú zostavili slobodomurári, stála za to“!

„… Na začiatku bolo do OSN vtiahnutých celkovo päť-
desiatjeden krajín, z toho len trinásť bolo vedúcich krajín 
a zvyšok boli tzv. rozvojové krajiny. Dnes do OSN patrí 
samozrejme oveľa viac krajín... Navonok pre všetkých Ar-
chonti urobili z OSN takého "dobrého policajného pria-
teľa", ktorý aj na pomoc príde, aj pomôže, ak to bude 
obzvlášť potrebné. Ale v záležitostiach, ktoré sa priamo 
týkajú záujmov Archontov, tento "láskavý strýčko" len vy-
jadrí rozhodný nesúhlas a tým to skončí... Aby spútali svet 
svojou kontrolou, Archonti sa v obnovenej štruktúre tejto 
organizácie postarali o vytvorenie už niekoľkých "rád", 
ktoré pokrývali oblasti medzinárodnej ekonomiky, "bez-
pečnosti" a sociálnej sféry: ...Medzinárodný súdny dvor, 
Valné zhromaždenie OSN, Sekretariát. Do znaku OSN 
dokonca vopchali svoju číselnú symboliku: na glóbuse 
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vytvorili 33 polí a okolo glóbusu sprava aj zľava 13 klasov. 
No celkovo, všetko ako zvyčajne. Áno, okrem hlavných 
"Rád" táto organizácia v súčasnosti riadi ešte aj množstvo 
špeciálnych služieb. Napríklad Medzinárodnú telekomuni-
kačnú úniu, Svetovú zdravotnícku organizáciu, UNESCO, 
Svetovú banku, Medzinárodný menový fond.“

„Hmmm,“ povedal Nikolaj Andrejevič zarazene. To teda 
vyzerá, že zástupcovia štátov sa teraz obracajú na OSN 
ako na Rozhodcovský súd so žiadosťami o vyriešenie svo-
jich problémov a zastavenie vojen, ale v skutočnosti sa 
obracajú prostredníctvom nich na Archontov, tých, ktorí 
tieto vojny rozpútavajú a rozsievajú globálne konflikty?!“

...Sensei pokračoval:
„OSN nie je jediná organizácia, ktorá patrí Archontom. 

Ak sa dobre pozriete, tak skutočnými vlastníkmi viac ako 
polovice veľkých medzinárodných organizácií, ktoré dnes 
existujú, sú Archonti.“

„A načo je Archontom toľko všetkého?“ nechápavo 
pokrčil plecami Slávko.

„Kvôli vplyvu na svet a rozšíreniu svojej moci. Na toto po-
užívajú všetky prostriedky, ničoho sa neštítia, počnúc ideo-
logickým spracovaním ľudí a končiac peňažným nátlakom.“

„Peňažným?“
„Áno. Pozrite sa okolo seba, ako neustále rastú ceny 

všetkého: nehnuteľností, tovaru, rovnako aj potravín, ako 
rastie inflácia. Ako to tlač prezentuje ako "spontánny ne-
predvídateľný proces" a ospravedlňuje to nárastom cien 
"na celom svete". Je však tento proces až taký "nepredví-
dateľný"? Či sa neurodilo tento rok rovnaké ovocie a zele-
nina ako vlani? Vari sa zvýšila kvalita tovaru? A kto dik-
tuje zvýšenie cien na celom svete? Svetoví bankári, ktorí 
sa podriaďujú Archontom. A to všetko sa robí umelo! 
Prečo? Preto, aby zahnali človeka do materiálnej závislos-
ti. Preto, aby boli jeho myšlienky zamestnané neustálou 
starosťou o zvýšenie príjmu, aby on a jeho rodina mohli 
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nejako prežiť na tomto svete. Po príklady netreba chodiť 
ďaleko. Pozrite sa na svojich známych, keď sa s nimi 
stretnete, čím sa končí rozhovor s nimi? Spravidla disku-
siou o zvyšovaní cien, sťažovaním sa na večný nedostatok 
peňazí a na problémy s tým spojené. To je aj odpoveď na 
otázku, ako Archonti zotročujú človeka hmotou.

Takže pod maskou všetkých týchto na prvý pohľad 
príťažlivých Archontských organizácií, ovplyvňujúcich 
procesy v spoločnosti, sa v skutočnosti skrýva šírenie 
Ahrimanovej ideológie medzi ľuďmi, ktorá preklápa člove-
ka na stranu materiálnej agresie, k voľbe cesty Živočíšnej 
podstaty a v globálnom meradle zaťahuje celú ľudskú 
civilizáciu ako celok do priepasti materiálna. A ako sa to 
môže pre ľudstvo skončiť, to už viete.“

„Čo teda robiť!“ s panickým tónom v hlase prehovoril 
Slávko.

„Večná otázka všetkých čias a národov,“ poznamenal 
Viktor.

Ale Sensei pokojne a jasne odpovedal:
„Všetko je v rukách samotných ľudí, v osobnej voľbe 

každého.“
„Zaujímavé, a aspoň niekto na tomto svete stojí proti 

Archontom? zaujímal sa Stas.
„Samozrejme. Inak by sa dejiny ľudstva skončili už 

pradávno.“
„A kto presne im čelí?“
„Rôzni ľudia: sú aj vo veľkej politike, sú aj medzi jed-

noduchými ľuďmi. Sú aj takí, ktorí uvedomiac si, že sa 
stali "bábkami" Archontov, snažia sa uniknúť z ich moci.“

„A čo treba urobiť, aby sme všetkým týmto ľuďom 
pomohli?“

„Predovšetkým buď sám Človekom a nepodlie-
haj provokáciám svojich Zvieracích túžob, ktoré sú 
hlavnou pákou v ideológii Archontov.“
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Medzinárodné spoločenské hnutie ALLATRA - zjednotenie 
iniciatívnych, čestných a priateľských ľudí z viac ako 140 krajín 
sveta, ktorí sa snažia využiť svoje najlepšie vlastnosti v prospech 
spoločnosti. 

MSH ALLATRA - formát vzájomných vzťahov mimo politi-
ky a mimo náboženstva medzi ľuďmi rôzneho sociálneho 
postavenia, profesií, národností.

Vďaka iniciatíve a nezištnému konaniu aktívnych účastníkov 
Medzinárodného spoločenského hnutia  ALLATRA sa po 
celom svete realizujú rôzne tvorivé projekty, ktorých cieľom je 
vytvoriť podmienky pre odkrytie tvorivého potenciálu ľudí, pre 
zrod univerzálnych duchovných a morálnych hodnôt v celom 
svetovom spoločenstve.

Kontakty koordinačného centra: ● E-mail: info@allatra.org   
● Skype: allatra-center ● Oficiálne stránky: allatra.org

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom Medzinárodného spolo-
čenského hnutia ALLATRA, ktorí sa vo svojom voľnom čase aktív-
ne zapájajú do projektov. Tešíme sa z nových priateľstiev, nových 
nápadov a nových iniciatív! Pridajte sa k nám!

GLOBÁLNA  PARTNERSKÁ 
DOHODA ALLATRA

JEDINÉ ZRNO NIE NÁSILIU V RODINE 
A SPOLOČNOSTI

TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ

TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ



Je to živá encyklopédia 
prapôvodných duchovných 
znalostí o svete, spoločnosti 
a človeku. Nielenže s každým 
hovorí o jeho osobných problémoch, 
ale zároveň dáva odpovede na 
najvnútornejšie skryté otázky, ktoré 
si človek nesie v sebe, o ktorých 
sa neodváži povedať ani najbližším 
ľudom. Kniha AllatRa prenáša človeka do uchvacujúceho stavu 
celostného poznávania Pravdy a uspokojuje jeho túžbu po 
hľadaní zmyslu života naplnením zo životodarného Prameňa. 

 
Je zdrojom prapôvodných Znalostí potrebných pre 
duchovné prebudenie a kardinálnu transformáciu 
ako človeka, tak aj celého ľudstva.

Kniha je bezplatne dostupná na stránkach: allatra.tv/sk

Duša — to najcennejšie 
v človeku  
Sekcia veda 
Význam duchovného   
rozvoja človeka 
Zmysel ľudského života

Viacrozmerná konštrukcia 
človeka 
Starodávne duchovné 
praktiky a meditácie 

Atypické správanie dieťaťa  

Spoločnosť a človek

Čo sa deje po fyzickej smrti?

Čo spája všetky                
náboženstvá?
Pracovné znaky 

 
Posvätné symboly ikon

Usporiadanie vesmíru

Čo je to systém                    
živočíšneho rozumu? 
Čo sa skrýva za super 
schopnosťami? 

Dialóg s Bohom

Posvätný Grál

Starodávne podobenstvá

Kniha AllatRa



1) Život Človeka

Život Človeka je najvyššou hodnotou. Život každého Človeka je 
potrebné chrániť ako svoj vlastný. Cieľom spoločnosti je zabezpečiť 
a garantovať hodnotu života každého Človeka. Nie je a nemôže byť nič 
cennejšie ako život Človeka. Ak je dôležitý jeden Človek, znamená to, 
že sú dôležití všetci Ľudia!

2) Sloboda Človeka

Každý človek tým, že sa narodí, získava právo stať sa Človekom. Všetci 
Ľudia sa rodia slobodní a rovnoprávni. Každý má právo voľby. Nikto 
a nič na Zemi nemôže byť nad Človekom, jeho slobodou a právami. 
Uplatnenie práv a slobôd Človeka nesmie porušovať práva a slobody 
iných ľudí.

3) Bezpečnosť Človeka

Nikto a nič v spoločnosti nemá právo ohrozovať život a slobodu Človeka! 
Každý Človek má garantované bezplatné poskytovanie základných 
životne nevyhnutných potrieb vrátane stravy, bývania, lekárskej 
starostlivosti, vzdelávania a úplného sociálneho zabezpečenia. Vedecká, 
priemyselná a technologická činnosť spoločnosti sa musí zameriavať 
výlučne na zvyšovanie kvality ľudského života. 

Garantovaná je ekonomická stabilita: neprítomnosť inflácie a kríz, 
stabilné a rovnaké ceny na celom svete, jednotná menová jednotka, 
pevné minimálne zdanenie alebo jeho absencia. Bezpečnosť Človeka 
a spoločnosti pred akýmkoľvek ohrozením je zabezpečená jednotnou 
celosvetovou službou na boj s mimoriadnymi situáciami.

4) Transparentnosť a otvorená dostupnosť informácií pre všetkých

Každý Človek má právo na získanie spoľahlivých informácií o pohybe 
a rozdelení verejných finančných prostriedkov. Každému Človeku sú 
dostupné informácie o stave uskutočnenia rozhodnutí spoločnosti. 
Médiá patria výlučne spoločnosti a odrážajú informácie pravdivo, 
otvorene a čestne.

OSEM OSNOV TVORIVEJ SPOLOČNOSTI

Tvorivá spoločnosť — globálny projekt Medzinárodného 
spoločenského hnutia ALLATRA, ktorý sa týka každého. Je to 
model spoločnosti, ktorý v súčasnosti vytvárajú samotní ľudia.  

Zmysel Tvorivej spoločnosti je, aby sme každý deň pracovali na tom, aby bol 
nasledujúci deň lepší pre všetkých a pre každého. V tom je práve ten najhlbší 
zmysel Tvorivej spoločnosti. A len touto cestou sa môžeme cez most Tvorivej 
spoločnosti dostať k vybudovaniu Raja, k skutočne ideálnej ľudskej spoločnosti. 
Tvorivá spoločnosť je otvorený systém, teda ide z vnútra von. Všetko je 
orientované na blaho, teda človek musí žiť podľa možnosti čo najlepšie. 



TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ je tým spoločným cieľom, okolo 
ktorého sa zjednocujú ľudia z celého sveta. Je to nový 
vektor rozvoja, ktorý je teraz reálnym východiskom pre 
našu civilizáciu.  

Stránka projektu: allatraunites.com/sk

emailové stránky Slovensko: bratislava@allatra.tv

5) Tvorivá ideológia

Ideológia sa musí zameriavať na popularizáciu najlepších ľudských 
vlastností a na skoncovanie so všetkým, čo je namierené proti 
Človeku. Hlavnou prioritou je priorita ľudskosti, vysoké duchovno-
mravné zameranie Človeka, humánnosť, poctivosť, vzájomný rešpekt 
a posilnenie priateľstva. 

Vytvorenie podmienok pre rozvoj a výchovu Človeka s veľkým Č, 
kultivácia morálno-mravných hodnôt v každоm človeku a spoločnosti. 
Zákaz propagandy násilia, neprípustnosť a odsúdenie akejkoľvek 
formy rozdelenia, agresie, prejavu proti ľudskosti.

6) Rozvoj Osobnosti

Každý človek v Tvorivej spoločnosti má právo na všestranný rozvoj 
a sebarealizáciu. Vzdelávanie musí byť bezplatné a rovnako dostupné 
pre všetkých. Vytvorenie podmienok a rozšírenie možností Človeka na 
realizáciu jeho tvorivých schopností a talentov.

7) Spravodlivosť a rovnosť

Všetky prírodné zdroje patria Človeku a sú spravodlivo rozdeľované 
medzi všetkých ľudí. Monopolizácia zdrojov a ich iracionálne využitie 
je neprípustné. Tieto zdroje sa spravodlivo rozdeľujú medzi obyvateľov 
celej Zeme. 

Človeku je garantované zamestnanie, ak si to želá. Odmena za prácu 
v rovnakej pozícii, špecializácii a povolaní musí byť rovnaká na 
celom svete. Každý má právo na súkromný majetok a príjem, avšak 
v rozsahu individuálnej kapitalizácie stanovenej spoločnosťou.

8) Samospráva spoločnosti

Pojem „moc“ v Tvorivej spoločnosti neexistuje, pretože zodpovednosť 
za spoločnosť ako celok, za jej vývoj, životné podmienky a harmonický 
poriadok leží na každom Človeku. Každý Človek má právo podieľať sa 
na riadení záležitostí Tvorivej spoločnosti a na prijímaní zákonov na 
zlepšenie života Človeka.

Vybudovať Tvorivú spoločnosť je v skutočnosti veľmi ľahké. Ak skutočne po 
tom zatúžia všetci, ktorí pochopili celý zmysel a podstatu samotnej Tvorivej 
spoločnosti, tak vybudovať ju je reálne za desať rokov. Tvorivá spoločnosť 
– to je absolútne mierová spoločnosť. Všetko sa robí preto, aby sa zlepšil 
ľudský život. Je orientovaná na človeka.



O PROJEKTE 
TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ

Tvorivá spoločnosť je globálny projekt Medzinárodného 
spoločenského hnutia ALLATRA, ktorý se týká každého

CIEĽ PROJEKTU:
VYBUDOVANIE TVORIVEJ 
SPOLOČNOSTI SLOBODNEJ OD 
SYSTÉMU SPOTREBITEĽSKÝCH 
ŠABLÓN

TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ

Viac infromácii na: 
Kontaktujte nás:

allatraunites.com

info@allatraunites.com

BUDÚCNOSŤ ZÁVISÍ NA OSOBNEJ VOĽBE KAŽDÉHO!

K tejto medzinárodnej tvorivej iniciatíve sa môže pridať každý!

Ako vidíme my, predstavitelia ľudstva, tvorivú spoločnosť?
Ako sa môžeme spojiť pre tento cieľ a spoločne ho dosiahnuť?

Preto, aby sme mohli celosvetovo odpovedať na tieto otázky, 
bol vytvorený globálny projekt Tvorivá spoločnosť.

Projekt Tvorivá spoločnost je záležitosť všetkých ľudí, a preto sa 
táto iniciatíva realizuje samotnými účastníkmi a nie je financova-
ná žiadnymi tretími stranami. Daný projekt, rovnako ako všetky 
ostatné projekty MSH ALLATRA, je mimo náboženstva a mimo 
politiku. Účastníci MSH ALLATRA sú predstavitelia širokej verej-
nosti, ktorá usiluje o zavedenie 8 osnov Tvorivej spoločnosti vo 
všetkých krajinách sveta v záujme ľudí. Podrobnejšie o etapách 
vybudovania Tvorivej spoločnosti čítajte v článku Osnovy a eta-
py vybudovania Tvorivej spoločnosti.



Dňa 13. decembra sa na ALLTRA TV uskutočnila online konfe-
rencia projektu na tému „Pyramídy. Staroveké technológie“.

 
Ako možno vysvetliť, že pyramídy sa nachádzajú nielen na 
povrchu Zeme, v podzemí a pod vodou, ale aj na iných plané-
tach našej slnečnej sústavy? 

Aké je tajomstvo a účel pyramídových komplexov? 

Aké tajomstvo ukrýva hora Kailas? 

Klimatické kataklizmy a ich cyklický charakter. 

Má ľudstvo ešte šancu na záchranu? 

Prečo budúcnosť civilizácie závisí od každého z nás? 

Na tieto a mnohé ďalšie otázky odpovedali odborníci, vedci 
a výskumníci z rôznych vedeckých oblastí. 

Nepohodlné fakty

Základom cyklu konferencií sa stali relácie s účasťou Igora 
Michajloviča Danilova, v ktorých sú poskytnuté unikátne 
informácie o histórii a súčasnosti ľudstva.

– Aké informácie a prečo pred nami skrývajú? 
– Prečo existujú archívy s označením „tajné“, čo tajné je na 
tých papieroch? 
– Nastal čas ukázať pravdu, odhaliť skutočnú históriu ľudstva. 

Kaleidoskop faktov

Celú konferenciu si môžete 
pozrieť na stránkach  

allatra.tv/sk



Pozitívne noviny do každej rodiny 
Unikátny zdroj informácií, ktorý prináša nový 

pohľad na svet, znalosti o svete a človeku, 
o fenomenálnych ľudských schopnostiach.

Dáva námety na zamyslenie, podporuje zdravý 
životný štýl, morálne, kultúrne a historické 

hodnoty v spoločnosti.
Môžete sa tu podeliť o svoje tvorivé myšlienky, prácu, 

fotografie a nájsť odpovede 
na nevyslovené vnútorné otázky.

www.polahoda.cz

Dobro plodí dobro!

Vydavateľstvo BIELY LOTOS
Inšpiráciou k založeniu vydavateľstva boli 

knihy Anastasie Novych, ruskej spisovateľky, 
výtvarníčky, autorky série kníh s názvom 

Sensei zo Šambaly

Cieľom vydavateľstva je:
 – vydávať a rozširovať diela 

hodnotnej duchovnej literatúry
 – vykonávať osvetovú a vzdelávaciu činnosť

 – rozvíjať duchovný potenciál človeka
www.bielylotos.sk
info@bielylotos.sk
+421 905 216 325



Dňa 20. marca 2021 sa na nezávislej platforme Medzinárodného spo-
ločenského hnutia ALLATRA uskutočnila celosvetová online konferencia 
„Tvorivá  spoločnosť.  O  čom  snívali  proroci“,  organizovaná z iniciatívy 
ľudí celého sveta. Táto konferencia, vysielaná v priamom prenose, pre-
kladaná simultánne do 47 jazykov, spojila v tento deň milióny ľudí rôz-
nych vierovyznaní, národností a sociálneho postavenia, a tým sa stala 
jedinečnou, v súčasnosti najdôležitejšou udalosťou pre celú civilizáciu. 

Na konferencii zaznelo, že všetci proroci prichádzali od jedného spoloč-
ného Boha a prinášali ľudstvu jednu Pravdu. Pravdu, ktorá nás všetkých spá-
ja. Veď Boh je jeden a aj Pravda je jedna pre všetkých! Proroci vo všetkých 
dobách hovorili o jedinom: o živote v láske a rovnosti, v mieri a spravodli-
vosti – o Ideálnej spoločnosti. 

Svet dnes stojí na hrane. Ľudstvo narazilo na globálnu krízu – klima-
tickú, ekonomickú aj sociálnu. Stále viac ľudí si uvedomuje, že zmena je 
nevyhnutná. A prvým krokom k tejto zmene bola práve konferencia, ktorá 
20. marca 2021 ukázala, že ľudia z celého sveta sa dokážu spojiť. 

Dnes milióny ľudí na celom svete REALIZUJÚ všeľudský projekt s ná-
zvom Tvorivá  spoločnosť, ktorého cieľom je vybudovať formát spoloč-
nosti, v ktorom je život Človeka skutočne najvyššou hodnotou, spoločnosť, 
ktorá je mostom k vytvoreniu Ideálnej spoločnosti.

Celú konferenciu si môžete 
pozrieť na stránkach  

allatraunites.com/sk

Každý z nás je zodpovedný za to, aká budúcnosť nastane pre ľudstvo.  
Všetci spolu vytvárame našu realitu. Svet sa sám od seba dobrým nestane.  

Treba ho vytvoriť, a to je možné len spoločnými silami.

allatra.tv  ●  allatra.tv/sk  ●  info@allatra.tv
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