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Kako se je vse začelo

Najprej se ne menijo zate, potem se ti smejijo,  
potem se borijo proti tebi, potem zmagaš.

Mahatma Gandhi

Moje knjige so neločljiv del mojega življenja, zato ga 
bom na kratko opisal, da bodo bralci, ki me še ne pozna-
jo, bolje razumeli, kar sledi. To je v resnici osupljiva zgod-
ba in še vedno se odvija dan za dnem.

Rodil sem se 29. aprila 1952 v Leicestru v Angliji in 
že zelo zgodaj sem čutil, da sem tu, da ›nekaj naredim‹. 
Najprej nisem vedel, kaj, in sem misli, da je to ›nekaj‹ igra-
nje poklicnega nogometa. To je bila moja otroška težnja 
in po mnogih ›naključjih‹ in ›srečnih‹ pripetljajih sem res 
postal poklicni nogometaš, dokler nisem bil zaradi rev-
matoidnega artritisa pri 21 letih prisiljen zaključiti karie-
ro. ›Srečna naključja‹ so bila stalnica mojega življenja in 
dela in očitno me je neka nevidna sila vodila skozi labi-
rint življenja. Postal sem časopisni, radijski in televizijski 
novinar, predstavnik britanske stranke zelenih in od za-
četka devetdesetih let prejšnjega stoletja eden najbolj za-
smehovanih ljudi v britanski zgodovini (slika 1). Toda ker 
se je toliko mojih ›blaznih teorij‹ in razkritij pozneje po-
trdilo, je prišlo do spremembe in danes je položaj pov-
sem drugačen. Še nikoli ni toliko ljudi gledalo na svet in 
svetovne dogodke z novega zornega kota. Za zdaj teh lju-
di še ni večina, še zdaleč ne, toda glede na to, kako je bilo 
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pred četrt stoletja, današnje stanje meji na čudež. Ljudje, 
ki so se nekdaj norčevali iz mene, zdaj berejo moje knjige 
in upam, da je to navdihnilo še druge, da o resnici pričajo 
brez strahu in brez ozira na posledice, pa najsi so te še ta-
ko neprijetne. Če je to, kar pravite, res, se bo nazadnje po-
trdilo, toda preden se potrdi, je treba povedati. Pogum, da 
stopiš iz anonimnosti in spregovoriš, je nujen za razkriva-
nje obsežne mreže globalnega zavajanja, ki drži človeštvo 
v podložnosti organizirane nevednosti.

Leta 1989 sem bil športni komentator pri BBC-ju in ti-
skovni predstavnik stranke Zelenih, ko je moje življenje 
nenadoma zavilo v drugo smer. Vse tisto leto sem čutil, 
da je nekaj ob meni, še zlasti, kadar sem bil sam. Ta ob-
čutek je postajal čedalje močnejši in v začetku leta 1990 
sem imel vtis, da bi se lahko dotaknil tega, karkoli je že bi-
lo. Nekega večera, ko sem v hotelski sobi v Londonu de-
lal za BBC, sem to navzočnost tako močno čutil, da sem 
rekel: »Če je kdo tukaj, prosim, naveži stik z menoj, ker 
me spravljaš ob pamet!« Nekaj dni zatem sem vstopil v 
knjigarno in ko sem stal na pragu, so se mi stopala ta-
ko vkopala v tla, kot bi jih magnet vlekel navzdol. Zdaj 
vem, da me je obdalo elektromagnetno polje. Nenadoma 
me je nekaj v mislih usmerilo: »Pojdi pogledat knjige na 
drugem koncu.« Ni bil ravno glas, toda bilo je nekaj zelo 
podobnega. Noge so se mi sprostile in popolnoma zbe-
gan sem odšel do police, kjer so bili večinoma ljubezen-
ski romani. Moj pogled je takoj pritegnila knjiga Razum 
razumu (Mind to Mind), ker se je tako zelo razlikovala 
od drugih. Napisala jo je poklicna jasnovidka Betty Shi-
ne (slika 2). Knjigo sem prebral v enem dnevu in prešinilo 
me je, da bi mi nemara avtorica lahko razložila, kaj se do-
gaja s to ›navzočnostjo‹ ob meni. Povedal ji nisem ničesar 
razen tega, da imam artritis in da bi mi s polaganjem rok 
(izmenjavo energije) mogoče lahko pomagala. Hotel sem 
videti, kaj bo razbrala, ne da bi ji sam karkoli razkril. Med 
prvima dvema obiskoma se ni zgodilo nič neobičajnega, 
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toda potem je prišel tretji. Ležal sem na masažni klopi, 
Betty je začela delati na mojem levem kolenu, ko sem ne-
nadoma na obrazu začutil nekaj podobnega pajčevini. 

Spomnil sem se, da je v 
knjigi omenila, da se to lah-
ko zgodi, če želijo bitja iz 
drugih razsežnosti resnič-
nosti navezati stik s teboj. 
Kako vse to deluje, bom po-
jasnil pozneje. ›Pajčevina‹ je 
bila elektromagnetna ener-
gija in pojav poteka po ena-
kem načelu, kot če se vam 
dlake postavijo pokonci, če 
ste v vznemirjeni množici 
ali v hiši, v kateri straši. Vse 
to so elektromagnetna sta-
nja. Betty nisem razkril svo-
jih občutkov, pa saj mi jih 

Slika 1: Potovanje k razsodnosti.

Slika 2: Knjiga, ki sem jo vzel tistega 
dne, mi je spremenila življenje.
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tudi ni bilo treba. Kakih 10 ali 15 sekund zatem je sunkoma 
dvignila glavo in rekla: »Uf, to je pa močno. Za tega bom 
pa morala zapreti oči.« Povedala je, da v mislih vidi posta-
vo, ki jo prosi, naj mi prenese ›njegove‹ besede. Najprej mi 
je bilo povedano, da ›oni‹ vedo, da sem želel, da bi vzposta-
vili stik z menoj, vendar ga do zdaj niso mogli, ker čas ni bil 
pravi. Betty ni vedela ničesar o tistem, kar sem rekel v ho-
telski sobi v Londonu. Tu je del informacij, ki jih je Betty 
tistega dne prejela o meni in mi jih posredovala:

• Zdravilec je, ki je tu, da ozdravi Zemljo in postal bo 
svetovno slaven.

• Duhovno je še otrok, vendar bo prejel duhovne zak-
lade.

• Včasih bo izrekel besede, za katere ne bo vedel, od kod 
so prišle. To bodo naše besede.

• Znanje mu bo položeno v razum ali pa bo usmerjen k 
znanju.

• Že kot mladostnik je bil izbran zaradi svojega pogu-
ma. Postavljen je bil pred več preizkušenj, a je vse us-
pešno prestal.

• V nogomet je bil vpeljan, da bi se naučil discipline, ko 
pa jo je usvojil, je bil čas, da gre naprej. Moral se je tu-
di naučiti prenašati razočaranja, izkusiti vsa čustva ter 
kako se postaviti na noge in vztrajati. Duhovna pot je 
naporna in nihče ne hodi po njej zlahka.

• Vedno bo dobil, kar bo potreboval [to bi lahko bilo tu-
di ›kar bo želel‹], vendar ne več kot to.

• Naletel bo na ogromno nasprotovanje, vendar bomo 
vedno ob njem, da ga zaščitimo.

Teden zatem sem še četrtič in zadnjič videl Betty in 
posredovala mi je še več sporočil:

• En človek ne more spremeniti sveta, toda en človek 
lahko prenese sporočilo, ki bo rešilo svet.
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• Ne poskušaj vsega narediti sam. Pojdi z roko v roki z 
drugimi, da lahko poberete drug drugega, če kateri pade.

• Napisal bo pet knjig v treh letih.
• Politika ni zanj. Preveč poduhovljen je. Politika je pro-

tiduhovna in ga bo naredila zelo nesrečnega.
• Zapustil bo politiko. Ničesar mu ni treba narediti. V 

enem letu se bo postopno zgodilo samo od sebe.
• Prišla bo drugačna vrsta zrakoplova, povsem drugačna 

od današnjih letal.
• Čas ne bo imel nobenega pomena. Tam boš, kjer boš 

želel biti.

Še ena jasnovidka, ki sem jo spoznal kmalu po srečanju 
z Betty Shine, mi je dala podobna sporočila, med kateri-
mi je bilo tudi tole:

Utrudljivo iskanje je nepotrebno. Pot je že začrtana. 
Samo slediti moraš znamenjem … Mi te vodimo po dolo-
čeni poti. Vse je bilo urejeno, preden si se utelesil.

Moje življenje je postalo zaporedje neverjetnih naklju-
čij ali sinhronicitet, ko me je po ljudeh, knjigah, doku-
mentih in osebnih doživetjih vodilo k znanju. Vsekakor 
je bilo res, da mi ni bilo treba naporno iskati, ker so in-
formacije našle mene. Mnogokrat sem se spomnil stav-
kov: »Včasih bo izrekel besede, za katere ne bo vedel, od 
kod so prišle. To bodo naše besede.« in »Znanje mu bo 
položeno v razum ali pa bo usmerjen k znanju.« To sem 
v resnici doživljal. Prvo knjigo o tej tematiki sem napisal 
leta 1990, imela je naslov Vibracije resnice (Truth Vibrati-
ons), in res sem v treh letih napisal pet knjig – in nato še 
mnogo več. V začetku leta 1991 sem odšel v Peru, in sicer 
zgolj na podlagi močne intuicije, da moram tja. To je bi-
lo nadvse nenavadno potovanje, polno osupljivih sinhro-
nicitet in doživetij. ›Naključje‹ me je pripeljalo do ruševin 
pri Sillustaniju blizu mesta Puno na obali jezera Titicaca 
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v Andih na nadmorski višini skoraj 4000 metrov. Moj pe-
rujski vodnik mi je noč prej v Punu rezerviral sobo v ho-
telu z imenom Sillustani in ko sem na steni videl slike tega 
kraja, sem vedel, da moram tja. Odpeljal sem se s kombi-
jem z voznikom in mojim perujskim vodnikom. Sillustani 
(slika 3) je lep, toda ko sem hodil med ruševinami, sem bil 
razočaran, ker se moč mojega občutka, da moram tja, ni 
ujemala s tem, kar se je tam zgodilo. Vrnil sem se v kom-
bi in krenili smo nazaj v Puno. Po nekaj minutah vožnje 
sem skozi okno zasanjano strmel v hrib, po katerem smo 
se peljali, ko so se mi začele v glavi kar naprej oglašati be-
sede ›Pridi k meni. Pridi k meni. Pridi k meni.‹ Voznika 
sem prosil, naj ustavi, in povzpel sem se na hrib, da bi vi-
del, kaj bo. Na vrhu sem občutil še veliko močnejšo po-
novitev tistega, kar se mi je zgodilo v knjigarni. Magnetna 
sila, ki je vlekla moja stopala, je bila tako močna, da me 
je kar žgalo v podplate. Energija je vstopala vame na te-
menu glave, šla skozi moje telo in skozi noge prehajala v 
zemljo, medtem ko je drug tok prihajal v nasprotni sme-
ri. Roke so se mi same od sebe stegnile pod kotom 45 sto-
pinj (slika 4). V glavi sem slišal ›glas‹ ali misel, ki je rekla: 
»Ko začutiš dež, bo prenehalo.« Stal sem pod jasnim ne-
bom brez oblačka in kar sem slišal, se je zdelo nesmiselno. 
Energija, ki je prehajala skozme, je bila tako močna, da se 
mi je vse telo stresalo. Prehajal sem med stanji zaveda-
nja in občutkom velikega časa ›tam zunaj‹. V nekem za-
vestnem trenutku sem opazil svetlo sivo meglico nad go-
rami v daljavi. Postajala je čedalje temnejša, porajala se je 
močna nevihta in prihajala je proti meni. Ko me je v ne-
verjetno kratkem času dosegla, se je ulilo, kot da bi me 
zagrnila zavesa dežja. Le s težavo sem stal, tako močan je 
bil vpliv energije, toda ko se je ulilo in me je dež premočil, 
je energija v trenutku prenehala. Roke sem imel ves čas 
stegnjene pod kotom 45 stopinj, toda ničesar nisem čutil. 
Zdaj so me začela ramena krčevito boleti in noge so mi 
klecale kot Bambiju. 
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Nisem vedel, kaj se 
je zgodilo, toda uči-
nek je bil jasen. Misli, 
koncepti in spozna-
nja so se začeli preliva-
ti v moj zavestni um v 
tolikšnem obsegu, da 
so mi možgani v bi-
stvu zmrznili kot pre-
obremenjen računal-
nik. Ponavljajoč vzorec 
in misel je bil: »Ti si sin 
Boga.« Tri mesece sem 
se komaj zavedal, kje 
sem, in v tem stanju 
sem nastopil na televi-
ziji v najbolj gledanem 
času, da bi pojasnil, kaj 
se mi dogaja. To pa je 
bilo težko, saj tega še sam nisem vedel, in že sama omem-
ba tistega o ›Božjem sinu‹ je sprožila desetletja skoraj re-
kordnega zasmehovanja, ki še vedno traja med ignoran-
ti, ki ne berejo ali poslušajo pozorno, kaj pripovedujem 
(Slika 5). Večina zadnjih 26 let je bila samotno potova-
nje, toda videl sem tudi milijone in milijone ljudi, ki so se 
prebudili in spoznali, da svet ni tak, kot so mislili, da je, 
oziroma kot so jim vladne in državne ustanove in agen-
cije govorile, da je. Napisal sem za dolg seznam knjig in 
govoril več tisoč ljudem naenkrat na javnih nastopih po 
svetu, ko sem prenašal informacije, ki sem jih po sinhro-
niciteti svojega življenja dobil o množici med seboj pove-
zanih tematik. Pike so zanimive, toda povezovanje pik je 
uničujoče zaradi spoznanja, do katerega privede. V prvih 
letih po srečanjih z Betty Shine in doživetju v Peruju me 
je sinhroniciteta najprej vodila do informacije o svetu pe-
tih čutov, da bi razkril mrežo tajnih združb in skupin, ki 

Slika 3: Lepi Sillustani.

Slika 4: Leta 2012 sem se vrnil v Sillustani in 
obnovil, kar se je zgodilo 25 let prej.
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z marionetnimi politiki 
in drugimi, ki so navi-
dezno na oblasti, nare-
kujejo in manipulirajo 
smer človeške družbe. 
Nato so prišla razkri-
tja o nečloveški ›skri-
ti roki‹ za to mrežo in 
o iluzorni naravi ›fizič-
ne‹ resničnosti. Če vse 
združite, kot bom jaz v 
tej knjigi, je svet, za ka-
terega ljudje mislijo, da 
ga poznajo, videti pov-
sem drugače.

Fantomski jaz je namenjen bralcem mojih drugih del 
in nadaljuje njihovo pripoved, vendar je tudi za tiste, ki se 
prvič seznanjajo z mojimi razkritji. Mislim, da knjiga ne 
bi mogla priti ob bolj pravem času, saj se zaradi svetov-
nih dogodkov in osebnih izkušenj ogromno ljudi sprašu-
je: »Kaj za vraga se dogaja?« in »Kaj je pomen življenja?«

Naj se razodetje začne.

Slika 5: Leta 1990 je bilo konec pravljic – toda 
bilo je bistveno za to, kar je sledilo.
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PRVO POGLAVJE

Zadnje vprašanje

Če ne spremeniš smeri, boš morda končal tam,  
kamor si namenjen.

Lao Ce

Morda se zdi nenavadno začeti z ›zadnjim‹, toda, kot je 
to po navadi v človeški družbi, je res ravno obratno. Ste že 
opazili to? Vedno znova se izkaže, da je resnica nasprot-
je od tistega, kar nas silijo verjeti. Ko pogledate svet, pos-
tane očitno, da je najboljši začetek za raziskovanje skriv-
nosti življenja ta, da preprosto zavrnete vse, kar so vam 
kdaj povedali.

So primeri, ko ta tehnika ne deluje – toda zdaleč več 
je takih, ko deluje. Dve desetletji in pol sem preživel ob 
razkrivanju laži in zavajanj, ki jih ›Sistem‹ prodaja kot 
›resnico‹. Temelj mojega dela je postavljanje dozdevne in 
sprejete ›resničnosti‹ na glavo na skoraj vseh področjih 
življenja. Sistem je konstrukt zavajanja in nadzora, stva-
ritev skrite sile, ki jo bom podrobneje razgalil pozneje. 
Dokler ne pridemo do tja, bom za to skrito silo uporabljal 
izraz Skrita roka, ki je za vsem, kar se navidez zdi kot nak-
ljučni in nepovezani dogodki (slika 6). Pravijo, da svet vi-
dimo postavljen na glavo in da možgani obrnejo sliko. Jaz 
ga, vsaj simbolno, obračam spet nazaj. To se zgodi, če po-
novno prevzameš nadzor nad svojim dojemanjem – po-
tem namreč spoznaš, da je vse, kar so te pripravili ver-
jeti, nasprotje tega, kar je v resnici. Ta knjiga pojasnjuje, 
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zakaj je tako in kako se 
to navezuje na obseg 
in naravo kolektivne-
ga človeškega nadzora. 
Svojo še vedno trajajo-
čo pustolovščino sem 
začel – vsaj zavestno – 
leta 1990, ko sem sku-

šal ugotoviti, zakaj ›izobraževanje‹, mediji in velika večina 
družbe na sploh ignorirajo dokaze o naravi resničnosti. 
Ljudi bombardirajo z ›znanostjo‹, da je ta svet vse, kar je, 
in njenim nasprotnim polom, religijo z bogom po lastni 
izbiri. Toda kje je bilo takrat moč najti množico dokazov 
v podporo razlagi resničnosti na način, ki je v veliki meri 
postavil na laž oboje? Ne samo, da tega niso učili v šolah 
in da so se mediji temu le redko posvečali, bilo je podvr-
ženo tudi refleksnemu zanikanju in smešenju. 

Fantastične koncepte in njihove morebitne posledice 
za človeštvo so zvedli na govorjenje ›o zelenih človečkih‹ 
in ›Hej, Charlie verjame v duhove – kakšen tepec.‹ To se 
mi ni zdelo logično in hotel sem vedeti, kaj se dogaja, kaj-
ti nekaj se očitno je. To je bil začetek neverjetnega poto-
vanja osebnega in kolektivnega odkritja, ki je zelo jasno 
pokazalo eno stvar: človeštvo živi laž, ki je tako obsežna, 
popolna in vseobsegajoča, da se jo dojema kot univerzal-
no resnico – nekaj, ›kar ve vsak‹ (Slika 7).

Laž je, tako po globini kot razsežnosti, tako velika, da 
je njeno spodbujanje 
in vsiljevanje odkri-
to sistematično. Ob to 
laž se nismo spotakni-
li po naključju; prišla je 
po zaslugi preračuna-
nega načrta. Ljudje se 
ne zavedajo resnično-
sti, ki jo doživljajo, ker 

Slika 6: Svet nadzorujejo tisti, ki jih nikoli ne 
vidite.

Slika 7: ›Vsi vedo‹ – nič.

SE VSE DOGAJA NAKLJUČNO?

HA, HA, HA, HA, HA, HA …

KAJ, ČE JE VSE, 
KAR STE 

KDAJKOLI VEDELI, 

LAŽ?


