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OSMO POGLAVJE

Svobodna sva, ljubica

Resničnost lahko ignoriraš, ne moreš pa ignorirati 

posledic ignoriranja resničnosti.
Ayn Rand

Arhoni in virus niso vsemogočni ali nepremagljivi in 
njihovo preživetje je odvisno od izrednih ravni zavaja-
nja, s katerim človeštvo ulovijo v fantomski jaz. Virus je 
mogoče izkoreniniti – in se ga tudi bo –, toda najprej in 
predvsem se morajo ljudje zavedeti, da so sužnji skrite 
roke, in razumeti, kako delujeta zatiranje in manipulira-
nje. Kako naj se sužnji znebijo jarma suženjstva, če živijo 
v iluziji, da so svobodni?

Izvor in razsežnosti nadzora sem opisal v prvem delu, 
v naslednjih poglavjih pa bom pokazal, kako to poteka v 
našem življenju v obliki ›naključnih‹ dogodkov, ki pa so vsi 
usklajeni za dosego skupnega cilja. Arhonski sistem nad-
zora izvaja množično suženjstvo na dva načina. Prva me-
toda je nadzorovanje ljudi z nasiljem in neusmiljeno poli-
cijsko državo, pri čemer prebivalci vedo, da živijo v tiraniji, 
vendar so preveč prestrašeni, da bi karkoli ukrenili, čeprav 
so v veliki večini, njihovi zatiralci pa v manjšini. Druga 
metoda (›demokracija‹) je nadzorovanje ter narekovanje 
izbir in dogajanja z zavajanjem ljudi v prepričanje, da so 
svobodni. Načrt sedanjih ›demokracij‹ je, da povečajo ob-
last v centru do te mere, da lahko z druge metode preidejo 
na prvo, in to dogajanje postaja danes čedalje bolj očitno. 
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Odrekanje možnos-
ti izbire ob sočasnem 
zagotavljanju, da imate 
svobodo izbire, preže-
ma ves sistem in vdira v 
vse vidike življenja. Če 
vam ponudim izbiro A, 
B ali C, boste mislili, da 
sprejemate svobodno 
izbiro, če izberete eno 
od ponujenih možnos-
ti; toda A, B in C niso 
edine izbire, ki jih v 
resnici lahko sprejme-
te. Obstaja ogromno, 
nešteto drugih. Tiste 
tri, med katerimi lah-

ko ›svobodno‹ izbirate, so vam bile samo ponujene (sli-
ka 433). Nerazumevanje razlike med svobodno izbiro in 
ponujeno izbiro večino ljudi zavede, da mislijo, da živijo 
v ›svobodnih družbah‹, čeprav so te v resnici samo slepi-
lo. Politična ›izbira‹ je ena različica splošne prevare glede 
svobode izbire, kajti vse politične stranke nazadnje nadzo-
ruje ista arhonska skrita roka (slika 434). Občasno pravico 
do glasovanja na volitvah se opeva kot opredelitev politič-
ne svobode, toda demokracija je v resnici tiranija večine – 
in pogosto manjšine. Britanski ministrski predsednik Da-
vid Cameron je dosegel ›zmago‹ na splošnih volitvah leta 
2015 s podporo samo 37 odstotkov tistih, ki so šli na voli-
tve, in 23,5 odstotka vseh volilnih upravičencev. Politične 
stranke tudi niso pravno zavezane narediti, kar so rekle, da 
bodo naredile (ali ne bodo naredile), ko so lagale volivcem, 
da bi si zagotovile dovolj glasov za osvojitev oblasti. ›De-
mokratična‹ vlada je šala in nima ničesar skupnega s poli-
tičnim zastopanjem ljudstva, pa vendar se volilno pravico 
kar naprej navaja kot simbol te prevare s ›svobodo izbire‹. 

Slika 433: Iluzija resnične izbire je povsod 
navzoča.

BI RAD JEDEL?

KAR SVOBODNO IZBERI

GLASUJTE ZA NAS

DRUGAČNI SMO

Slika 434: Politični sistem.
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Lahko glasuješ, torej si gotovo svoboden, in lahko izbiraš 
vlado, torej je to gotovo vlada ljudstva za ljudstvo. Toda da 
bi to držalo, mora najprej obstajati možnost izbire, kako 
se bo družbo vodilo in smeri, ki jo bo izbrala. Toda edi-
no, kar se ponuja na izbiro v ›svobodnih demokracijah‹, so 
maske političnih strank na istem arhonskem obrazu – in 
še ta ›izbira‹ je ugrabljena, še preden je oddan prvi glas na 
volitvah (slika 435). Ko je maska oziroma ›politična stran-
ka‹ izvoljena, lahko dela, kar želi (kot je vedno namerava-
la), ne da bi se kaj dosti, če sploh, ozirala na predvolilne 
obljube, s katerimi si je pridobila podporo volilnega telesa. 
O željah in koristih prebivalstva se začne razmišljati šele, 
ko se bližajo naslednje volitve, in vsa farsa se ponovi. Tako 
je že vso zgodovino ›demokracije‹, pa vendar mnogi ljudje 
ne sprevidijo, kako jih sistematično vlečejo za nos. Še nap-
rej se zavzemajo za maske in se z drugimi maskami pre-
rekajo, katere maske bi bilo treba tokrat nadeti na nespre-
menljivi obraz. Te maske ne marate več, potem ko vam je 

PIRAMIDA GLOBALNIH POLITIČNIH STRANK
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Slika 435: Politične stranke so hierarhične piramide pod nadzorom peščice za 
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več let vladala? V redu. 
Zdaj lahko glasujete 
za drugo masko in ko 
boste nazadnje zavrnili 
tudi to, ker počne ena-
ko kot prejšnja, imate 
svobodno izbiro, da se 
spet vrnete k oni prvi. 
Demokracija NI svo-
boda in vsak z vsaj še 
trohico zavesti v svo-
jem programu mora 

to sprevideti. Toda tiste, ki opozarjajo na to, se obsoja, da 
so proti svobodi, ker je svoboda demokracija – saj to ven-
dar vsi vemo. Jeremy Corbyn, ki je bil leta 2015 izvoljen 
za voditelja britanskega opozicijske laburistične stranke, 
poskuša izhajati iz drugačne usmeritve, zasnovane na bolj 
sočutnih vrednotah, vendar še vedno znotraj sistema, ki 
bo nazadnje narekoval dogajanje. Corbynova izvolitev je 
bila odziv članov laburistične stranke na dejstvo, da sta nji-
hova stranka in konservativna ›alternativa‹ dejansko pos-
tali nerazločljivi. Prva točka na seznamu Ali sem suženj se 
torej glasi: Vi ne odločate, kdo vodi vašo državo ali družbo. 
Te odločitve sprejemajo tisti, ki prikrito nadzorujejo poli-
tične stranke, skupaj s korporacijami in posamezniki, ki 
jih financirajo, ter mediji, ki jim gradijo ali rušijo sloves. 
V vsakem primeru so tudi oni samo maske na arhonskem 
obrazu (slika 436). Corbyna je velik del britanskih medi-
jev napadal in blatil od prvega dneva, ker je zagrešil poli-
tični zločin, da si je drznil biti nekoliko drugačen – drža-
ve in vlade so v resnici zasebna podjetja, ki poslujejo po 
trgov skem pravu. To sem razložil v drugih knjigah, zelo 
podrobno pa so to predstavili tudi drugi raziskovalci. Iz-
raz ›Združene države‹, na primer, se ne nanaša na državo, 
ampak na korporacijo v zasebni lasti in s predsednikom 
uprave, znanim kot predsednik Združenih držav.

Slika 436: ›Različne‹ stranke – isti gospodar.
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ARHONSKA MREŽA

Vaš glas je torej dejansko nepomemben in vaše poli-
tične izbire so samo slepilo, ker ne spreminjajo ničesar. 
Obeti glede vaše svobode so videti precej mračni, pa sem 
komaj začel. Naslednje vprašanje: Kaj vse vaše življenje 
usmerja vaše izbire, kot so: kaj počnete, kam potujete, kje 
delate, če ste zaposleni, kje živite in celo ali živite (v po-
menu ›ali imate dovolj hrane‹ in ›ali imate zdravstveno 
oskrbo‹)? Na to je mogoče odgovoriti z eno besedo – de-
nar. In kdo nadzoruje denar in s tem vse te izbire in mo-
rebitne življenjske poti? Ista sila, ki odloča, kdo je v vladi, 
in enako velja za centre in ustanove moči po vsem sve-
tu. Arhonsko-reptilski hibridi so ustvarili in nadzorujejo 
kartele velikih bank in visoke politike, kartele velikih naf-
tnih družb, velikih biotehnoloških družb, velikih farma-
cevtskih družb, velikih živilskih družb, velikih medijev (s 
Hollywoodom vred); kartele interneta in tako naprej. To 
je mogoče zaradi tega, kar sem poimenoval veliki načrt ali 
pajkova mreža, zaradi globalnega omrežja tajnih združb, 
napol skrivnih skupin 
in tistih, ki delujejo v 
javnosti, kot so korpo-
racije in vlade. Vsi pa 
so sredstva in lakaji 
pajka na sredini mre-
že – virusa Demiurga, 
ki vleče niti iz nevi-
dnega (slika 437). To 
zgradbo medsebojno 
povezanega zavajanja 
lahko simbolno pri-
kažemo kot piramido 
(slika 438). Pajek odlo-
ča, poganja in vsiljuje 
odločitve in usmeritev 

Slika 437: Globalno pajkovo mrežo 
prepletenih tajnih združb, obveščevalnih 
omrežij, organizacij, vlad in njihovih agencij 
nazadnje usmerja pajek – Demiurg/arhoni.
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Piramida manipuliranja

Matrica arhonov-reptilov ter Saturna in Lune

Arhonsko-reptilske hibridne rodbine

vseh niti mreže ali ravni piramide, čeprav samo zelo redki 
vedo, od kod v resnici prihajajo ukazi in zakaj (v pomenu 
širše slike).

Razdelitev znanja po posameznih predalčkih se silovito 
in togo varuje. Tajne združbe so strukturirane enako kot 
mreža po holografskem načelu ›kakor zgoraj, tako spo-
daj‹. Sestavljajo jih segmenti, ravni ali ›stopnje‹ in vsaka 
višja stopnja ali raven ve več od tiste spodaj. Toda niti tisti 
na vrhu posameznih tajnih združb ne poznajo vse zgodbe. 
Nad njimi je še veliko ravni, za katere sploh ne vedo in v 
katere lahko vstopi samo peščica izbrancev (skoraj izključ-
no iz krvnih rodov), kot sem razložil prej. Tajne združbe 
in skupine najbliže pajku vedo največ in so zato najbolj 
ekskluzivne. Mnoge sploh nimajo imena, zato jih je toliko 
težje razkriti. Tajne združbe na višjih ali globljih ravneh so 
tesno povezane s satanizmom, ki neposredno sodeluje z 
demonskimi izrazi arhonskega virusa. Vsaka nit v global-
ni mreži je tajna združba, napol skrivna skupina ali javno 
znana organizacija. V njenem središču je arhonski pajek, 
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Ravni znanja in hierarhije znotraj 
institucij – od blagajnika v 

banki do predsednika 
uprave

   prepovedane droge/organizirani kriminal
medicina/farmacevtske družbe

obveščevalne agencije
religija

mediji

Vse glavne institucije 
in skupine, ki vplivajo 
na vaše vsakodnevno 
življenje, so povezane 
z globalno elito, ki določa 
usklajeno politiko po 
vsej piramidi. Ljudje na 
spodnjih ravneh niti ne 
slutijo, del česa so.

Slika 438: Nadzorna piramida s samo peščico na vrhu, ki vedo, kaj se v resnici 
dogaja in zakaj.
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v njegovi neposredni 
bližini pa so najbolj ek-
skluzivni, skrivni ter s 
satanizmom povezani 
krogi in klike. Neko-
liko naprej najdemo 
tajne združbe, za kate-
re so ljudje slišali, med 
drugim prostozidarje, 
jezuite, malteške vite-
ze, viteze templjarje 
in Opus Dei. Bodite 
pozorni, koliko jih je 
povezanih z Rimsko 
oziroma Babilonsko 
cerkvijo, množičnim 
globalnim pročeljem 
arhonskega načrta. Ena 
od tajnih združb, ki 
sem jo obširno razgalil, 
je družba Lobanja in 
kosti (Skull and Bones). 
Njen sedež je mavzolej brez oken v študentskem naselju 
Univerze Yale v New Havenu v Connecticutu (slika 439). 
Znan je tudi kot Red smrti (Saturna). ›Lobanja in kosti‹ 
je simbol Saturna zaradi njegove povezanosti s smrtjo in 
astrološke vloge vladarja zgradbe okostja. Tvezijo nam, 
da lahko sleherni človek postane ameriški predsednik 
(naivnost, ki je že umetniška zvrst), pa vendar sta bila leta 
2004 oba predsedniška kandidata člana iste ekskluzivne 
tajne združbe Lobanja in kosti – George W. Bush (tako 
kot že njegov oče in ded) in John Kerry, ki je v času na-
stajanja te knjige kot ameriški državni sekretar povzročal 
kaos po vsem svetu (slika 440). Videl sem videoposnetek, 
kako so nekega študenta na Floridi onesposobili s para-
lizatorjem, ker je na javni prireditvi Kerryja povprašal o 

Slika 439: Sedež družbe Lobanja in kosti, kjer 
bodoči voditelji prisežejo zvestobo svojim 
gospodarjem do smrti – in naprej.

Slika 440: Kerry in Bush: predsedniška 
kandidata leta 2004 in oba člana ekskluzivne 
tajne združbe, kateri sta prisegla zvestobo 
nad vsem drugim.

MARIONETI
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njegovem članstvu v družbi Lobanja in kosti. Dežela svo-
bodnih, pravijo. Amerika ima 320 milijonov prebivalcev, 
toda njeni predsedniki od leta 1980 so bili: Ronald Reagan 
(v resnici njegov podpredsednik George Bush starejši), 
George Bush starejši, Bill Clinton, George Bush mlajši in 
Barack Obama, v času pisanja te knjige pa se za zmago 
na predsedniških volitvah 2016 potegujeta Hillary Clin-
ton in Jeb Bush proti svetovnemu prvaku egoizma Do-
naldu Trumpu. Res, vsak lahko postane predsednik. Ko 
napredujemo od središča mreže proti obrobju, pridemo 
do dela, kjer se nevidno stika z vidnim. Tu najdete orga-
nizacije, kot so skupina Bilderberg, Trilateralna komisija 
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Slika 441: Mreža Okrogle mize.
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in Svet za zunanje za-
deve (CFR) s sedežem 
v ZDA, Rimski klub in 
druge ›kovačnice za-
misli‹, katerih vloga je 
zagotoviti, da se načrti, 
ki prihajajo iz središča 
mreže, izvajajo preko 
vlad, vojske, korporacij, medijev in tako naprej. Tako ime-
novane ›stične‹ skupine so polne ljudi, ki delajo v vladi, 
politiki, financah, vojski, obveščevalnih krogih, korpo-
racijah in medijih. V spletni brskalnik vtipkajte besede 
›udeleženci srečanja skupine Bilderberg‹ ali ›člani Sveta 
za zunanje odnose/Trilateralne komisije‹ in videli boste, 
kaj mislim. Te organizacije so vzniknile iz tajne združbe, 
ki so jo v poznem 19. stoletju ustanovili Cecil Rhodes in 
Rothschildi. Imenovala se je Okrogla miza in je imela se-
dež v Londonu. Ta mreža je zmanipulirala tudi ustano-
vitev Združenih narodov kot pretvezo za svetovno vlado 
(slika 441). Rhodes je za Rothschilde in britansko krono 
(ista stvar) plenil po Afriki. Vendar poudarjam, da so te 
skupine samo pajkovi posredniki, ne sam pajek (slika 442).

SISTEMATIČNA NEVEDNOST

Arhonski krvni rodovi želijo, da ljudje verjamejo, da od-
ločitve sprejemajo vlade ter posamezne korporacije, sku-
pine in ljudje, čeprav se odločitve, povezane z arhonskim 
načrtom, v resnici sklepajo globoko v notranjosti mreže 
in niti ne v tej resničnosti. To je zgradba, ki omogoča, da 
skrito nadzoruje vidno in da niti v mreži nihče razen pe-
ščice ne pozna širše slike dogajanja. Pravila razpršitve na-
log po vsej mreži ter nevednost večine agentov in lakajev 
arhonov so ključni za ohranjanje največje skrivnosti. Mre-
ža deluje holografsko in vsaka njena raven je strukturirana 

PAJEK GOVORI

›BILDERBERG: SAMO ČAJ MI 

PRIPRAVLJAJO‹
Slika 442: Resnična vloga skupine Bilderberg 
znotraj mreže.


