ДЕМОНИ ВЛАДАЈУ СВЕТОМ
1. ДА НИСУ БОГОВИ МОЖДА ВAНЗЕМАЉЦИ?
Та унутрашња борба човека, потреба да схвати одакле долазимо, имали наш
живот смисла, увек ће наићи на прапочетак, ко смо, одакле смо? Да нису Богови
„Ванземаљци“? За разлику од нас научници нису чекали да се они врате већ су
пошли њима у сусрет. Хоће ли коначно наука бити у прилици да докаже веровања
наших древних предака?
Не само наука, већ је 2008 године Ватикан издао саопштење да постоје
ванземаљци. Ватиканска опсерваторија Castel Gandolfo, у Италији где је главни
астроном Ватиканске опсерваторије, отац Габриел Фнес, признао је могућност
постојања ванземаљског живота на другим планетама.
Богови су се спустили у време наших предака. Тако је то ушло у свете књиге,
митологију, легенде, људи су тада правили разне религије од тога. Од тога да су
ванземаљци дошли овде је био почетак свих религија. У књизи доказујемо да
су Богови ванземалци.
2. ДА ЛИ БОГОВИ УМИРУ?
Векови пролазе, смењују једни друге, религије се рађају, умиру и нестају. Наравно нестају
и њихови Богови. У Индији постоји једно место Мохењо Даро. Сматра се да је то најстарији
град на свету. У Мохењо Даро је пронађено седам слојева. Чини се да је ту цивилизацију
седам пута задесила нека велика несрећа. Ту су нађени храмови и статуе Богова. Ове
цивилизације су нестале; нестали су и људи, нестале су и њихове религије, нестали су
њихови богови.
Атомски ратови међу древним цивилизацијама звучи као научно фантастични роман. Када
читате древне хиндуистичке епове они у њима говоре о застрашујућем оружју.
У књизи доказујемо да ће Исус Христ умрети када нестане хришћанство.
3. ДА ЛИ СУ НАС ВАНЗЕМАЉЦИ ПОСЕТИЛИ ИЗ КОСМОСА?
Практично свака људска цивилизација била је у контакту са ванземаљским бићима. Зашто
је то још увек мистерија ако постоје несумњиви докази о посети ванземаљаца. Скоро све
велике светске вере су засноване на причама о небеским бићима која су посетила Земљу.
У књизи смо дали безброј доказа о посети ванземаљаца.
4. ДА ЛИ ЈЕ ЛЕОНАРДО ИМАО СУСРЕТ СА ВАНЗЕМАЉЦИМА?
Шта је био извор његових невероватних и пророчких изума? Да ли су они били продукт
његовог огромног генија или је био под утицајем, ванземаљске интелигенције. На сваких
неколико стотина година појављују се људи који на свој начин доприносе фантастичном
напретку људске расе. Сетите се Николе Тесле, Ајнштајна, Коперника, Микеланђела,
Шекспира. У књизи доказујемо да су стварали под утицајем преношења мисли
изванземаљских разумних бића?
5. ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ЛЕТЕЋИ ТАЊИРИ?
Најчувенији очевидац НЛО-а био је Џими Картер, који је још као гувернер Џорџије 1973.
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седео на својој веранди са још двадесеторо људи, после једне званичне вечере у
Томстауну, када су сви по његовим речима видели НЛО који је био величине Месеца и
неколико пута мењао боју од црвене у зелену. Касније, када је постао председник САД,
наредио је покретање истраге о НЛО-има и одобрио 20 милиона долара у ту сврху.
Летећи тањири почињу некако да се јављају од 1946. годинe а летећи објекти много пре У
књизи имате обиље доказа поткрепљеним аргументима и објашњења тог
неистраженог феномена.
6. ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ТРАГОВИ ВАНЗЕМАЉЦА?
Сваки траг ванземаљаца је повезан са њиховим доласком са неба или другачије речено са
летењем. Чиме су летели? Све древне цивилизације попут оних откривених на удаљеним
пацифичким острвима, у Азији и Јужној Америци развиле независно једна од друге. Али
оне између себе имају невероватне сличности у стилу градње. Изводи се закључак да су
оне биле међусобно повезане. Свакако су их повезивале летилице. Нешто је летело и
повезивало све цивилизације. У књизи имате доказе чиме су летели, како су летели,
где су им биле писте. Трагови постоје свуда а највише у Јужној Америци. Постоје
докази да су се те летелице звале вимани. Ове древне културе биле су повезане
летећим машинама и њиме су управљали ванземаљци.
7. КО ЈЕ ВОДИО МУДРАЦЕ ДО МЕСТА ГДЕ СЕ РОДИО ИСУС ХРИСТ?
Знамо причу из Библије где је звезда водила три мудраца до места где се родио Исус
Христ. Ако знамо да се звезде не крећу а то је записано у Библији онда се може извести
закључак да је то био васионски брод а не звезда. У књизи та мистерија је
разјашњена.
8. ОНО ШРО ЈЕ ОПИСАНО У СТАРОМ ЗАВЕТУ ДА ЛИ ЈЕ ТО БОГ ИЛИ ВАНЗЕМАЉАЦ?
Оно што је описано у Старом завету није Бог, то је погрешно схваћен ванземаљац од
крви и меса које су наши преци криво интерпретирали као божанско биће. Зашто? Због
непознавања науке и технологије. У књизи имате обиље доказа за овакво смелу
тврдњу.
9. КАКВЕ ВЕЗЕ ИМАЈУ ВАНЗЕМАЉЦИ И НАСА?
Ко је створио НАСУ-у? Свакако они Владари који су знали да постоје ванземаљци као
цивилизација која нас је у прошлости посећивала.
Необјашњива виђења у свемиру, трка за одлазак на Месец, У књизи имате обиље
доказа да је то била трка за технологијом коју су иза себе оставили
ванземаљци..
10. ДА ЛИ СУ РУСКИ КОСМОНАУТИ ВИДЕЛИ АНЂЕЛЕ?
Ако су Американци склони претеривању и хвалењу како онда тумачити Русе који су склони
заташкавању и сакривању истине али ову нису могли да сакрију. 1985. године совјетски
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космонаути из програма SALJUT 7 пријавили су званично у свом дневнику да су видели око
свог брода на десетине бића људског облика са крилима. У књизи доказујемо да то
нису били анђели него ванземаљци у посебним свемирским оделима која су
бљештала.
11. ДА ЛИ ПОСТОЈИ ВЕЗА ИЗМЕЂУ ВАНЗЕМАЉАЦА ЧУДОВИШТА?
Јесу ли митска створења, чудовишта, пука фантазија? Или су она стварно постојала у
древној прошлости? Да се нису догађале неке врсте експеримената? Та створења,
чудовишта су директни производ ванземаљских генетских експеримената из наше
прошлости. Животиње које су бљувале ватру не постоје у животињском свету. Значи, оно
што ту имамо је изум који уистину избацује ватру из уста а у том случају не ради се о
створењу, него о некавој летилици. У књизи смо лепо објаснили да поред генетског
експериментисања постоје и материјални објекти за које се мислило да су жива
бића.
У светим записима јеврејске Библије постоје записи о сусрету са некаквом врстом
чудовишта у причи о Јони. За казну су Јону бацили у море где га је прогутала нека
дивовска риба и он је био у њој три дана када га је она избацила напоље на обалу.
Свакако да не би могао преживети од тог бића па била то која риба или чак кит. Да ли је
тачно да је Јону прогутала биолошка животиња? Али ту лепо пише да су ребра тог кита
била од сјајне бронзе. Мени то звучи као технолошки уређај који је направљен од метала.
12. ДА ЛИ СУ ВАНЗЕМАЉЦИ ИСТРЕБИЛИ ДИНОСАУРУСЕ?
Диносауруси су уствари били први експеримент ванземаљаца са животом на Земљи.
Могуће је да су ванземаљци можда желели заменити диносаурусе за интелигентнију врсту
која више личи на њих а Земља је била савршено место за тај посао. А шта ако наука
греши, ако то уопште није био астероид већ ванземаљско оружје? У књизи имате доказе
да су ванземаљци уништили диносаурусе. Када су 1981. г. научници пронашли
материјал иридиј који се не може наћи на Земљи и који је морао доћи ван Сунчевог
система, још када су утврдили његову старост на 65 милиона година онда је постало јасно
да су ту умешани ванземаљци. Наука прича о астероиду од пре 65 милона година.
13. ШТА ЗНАЧЕ ПОЈАВЉИВАЊЕ БОГОРОДИЦE НА НЕБУ?
Свет је сведок спектакуларних призора на небу. Очевици са свих континената извештавају
о чудној светлости која се спушта са неба. Паранормално и натприродно. Како просечна
особа треба реаговати на тврдње о приказама које посећују земљу?.
Да ли нам Бог шаље поруку? Приказе Богородице привукле су милионе у сваком кутку
света. Свуда по свету стижу извештаји о местима где је речено да се појављује
Богородица.
Стручњаци из науке признају да се појављују приказе свуда у свету мада за то немају
научно објашњење. У књизи ми имамо једноставно објашњење. Све што је
Богородица говорила јесу текстови из Библије. Овај феномен појављивање
Богородице је велика обмана? Поруке упућују да је Богородица посредник између Бога
и људи као Божји изасланик и заступник људи пред Богом. То су супротности са Библијом.
Исус Христ је посредник између Бога и људи. То се демон путем пројекције са холограма
шегачи са људима. Да ли Свето Писмо упозорава на Злу Жену, Краљицу која ће обманути
све народе? У књизи Откровења указано нам је баш на ту Краљицу. У последње време
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биће једна зла жена која ће бити део обмане која ће преварити цео свет. Приказа која се
идентификује као Марија говори да све цркве треба поново да се уједине тако да буде
само једна Црква. Демони су тако моћни да је 8. октобра 2000. године папа Јован Павле са
1600 бискупа са највећом групом која се икада сабрала на тргу Светог Петра у Ватикану,
поверила је човечанство и трећи миленијум Богородици.
14. КАКВЕ ВЕЗЕ ИМАЈУ ВАНЗЕМАЉЦИ СА АНТИЧКИМ БОГОВИМА?
Већ хиљадама година древни митови описују богове који стижу са небеса. Јесу ли наши
древни преци створили своје богове својом маштом? Или су једноставно пријавили
догађаје за које су веровали да су истинити. Наши преци су криво протумачили
ванземаљце као богове. Митологија је препуна тих богова који су се са неба спустили на
земљу. Не ради се о боговима него о натприродним бићима која су утицала на људе. Због
неразумевања, непознавања технологије, наши преци су мислили да ти ванземаљци морају
бити некакви богови. У књизи има те праве доказе за ову тврдњу.
15. ДА ЛИ ПOСТОЈЕ БАЗЕ ВАНЗЕМАЉАЦА НА ЗЕМЉИ?
Постоје извештаји још од 1972. године у вези активности Владе САД са ванземаљским
бићима. Информације почињу с чувеним инцидентом код Roswella (New Mexico) 1947. у
коме су пронађена тела ванземаљаца и један преживели. Од тада почиње заташкавање
информација. Следећи главни догађај уследио је 1954. када је америчка влада остварила
званични контакт са ванземаљцима, као позитивним ликовима. Они су слетели у војну базу
Air Force Base и сусрели са тадашњим председником Ike Eisenhowerom. Том прилико су
потисали и формални Споразум. И књизи имате тачне локације база ванземаљаца.
16. ЗАШТО СУ КЕНЕДИ И МЕРЛИН МОНРО БИЛИ УБИЈЕНИ?
Такође је договорено да ће бити направљене подземне базе за коришћење а да ће две
базе бити заједничке. Они су убедили владу УСА како је њихов једини циљ само да
посматрају нашу цивилизацију, да су они угрожени на својој планети и да им је потребна
наша помоћ у виду генетских експеримената да би себе унапредили. Све је морало да иде
скривено од јавности. Кенеди је сазнао и најавио да ће то спречити и све обелоданити.
Зато је убијен. Такође из истих разлога убијена је позната глумица Мерлин Монро. Она је
била интимна са Кенедијем и сазнала од њега причу о ванземаљцима и тајним пословима
владе.
17. КО ИЛИ ШТА ЈЕ ТВОРАЦ?
Шта је Творац? Да ли је Творац биће како га приказује религија? Не, Творац није биће
Творац је небиће. Будући да Творац као небиће постоји, оно мора да буде извор свега и
вечно постоји. У књизи имате прво оргинално тумачење мистерије зване Творац.
18. КОЈА ЈЕ РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ТВОРЦА И БОГА?
Творац је створио сва бића у Универзуму. Шта је онда Бог? Бог је један од термина који
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описује савршено, надљудско биће. Ако неко нешто ствара он је Творац, стваратељ.
Принцип веровања у једног бога је монетеизам, а у више богова политеизам. Ја сам се
приклонио теорији о политеизму. Да имамо више богова ванземаљаца, ја то
доказујем у књизи. Творац је створио Универзум и читаву хијерахију богова. Неки од
богова са доње лествице хијерархије богова створили су човека.
.
19. ШТА ЗНАЧИ ЕМАНАЦИЈА?
Еманација је филозофски појам који означава извирање нечег нижег из нечег вишег,
коначно извирање свих ствари из једног највишег извора. Највиши извор је сам Творац. То
је схватање по којем свет настаје непрестаним створитељним преливањем бића једног у
друго, а не једнократним чином стварања, слабећи у силазним ступњевима. То значи да је
Творац створио жива бића која за наша схватања су ванземаљци јер живе ван наше
Земље. Ванземаљци на најнижој лествици те хијерархије су они који су посећивали Земљу
и за које су древни народи говорили да су богови јер су сви обећали да ће се вратити и
нису се вратили
Зло је оно најниже у процесу еманације. Еманација је донекле супротан појам еволуцији док се у еволуцији процес креће од несавршеног ка савршенијем, у еманацији иде од
савршеног ка мање савршеном. Та исконска негација бића, то исконско зло, оно исто као и
еманација живота има животне облике који је изражавају и ти облици су данас познати као
ђаволи и демони.

20. ДА ЛИ СУ ВАНЗЕМАЉЦИ КРЕИРАЛИ ЧОВЕКА?
Јесу ли људи уистину еволуирали од мајмуна? Или је наша интелигенција резултат плана с
другог света? Коначно бисмо требали прихватити идеју да су ванземаљци имали некакву
улогу у нашем развоју. Када су ванземаљци дошли на нашу планету схватили су да је
планета пуна живота, а један облик је био најнапреднији а то су били наши преци. Извукли
су ДНК-а и променили основне информације у њему. То је нешто што наша генетика чини
свакодневно. У књизи је то разрађено до детаља.
21. ШТА ЈЕ РАЈСКИ ВРТ?
Ја мислим да је то подручје у којем су била смештена генетски манипулисана људска бића,
Адам и Ева. Када је човек први пут постао интелигентно биће. Имате у књизи
комплетан одговр.
22. ШТА ЈЕ „ДРВО ЗНАЊА“?
У Библији пише, „ако једеш са овог дрвета постаћеш попут Бога“. Сотона у облику змије је
наговарао Адама и Еву обећавши им да ће бити попут Бога. Знање које су стекли Адам и
Ева, као и човечанство уопште дало је човеку способност да на крају изводи генетске
манипулације. Што је било „дрво знања“? Ми смо у књизи објаснили да је то дрво у
ствари спирална структура ДНК-а у нашим телима коју су генетски конструисали
ванземаљци пре 50.000 година? Тако да бисмо имали способности какве имамо данас.
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23. ДА ЛИ МИ ПОТИЧЕМО СА НАШЕ ПЛАНЕТЕ ИЛИ СМО ДОШЛИ ОДНЕКУД?
Изгледа ни једно ни друго него да смо створени на Земљи а да су нас створили
ванземаљци, бића са других сазвежђа, са других планета. Сами откријте у књизи како
су нас створили ванземаљци.? Са које су планете дошли и када?
23. ОДАКЛЕ СУ ДОШЛИ ДЕМОНИ?
Одакле су они дошли? Они су дошли са исте звезде Проксима Кентавра и у сазвежђу Орион
населили су планету Мимтака. Њих су створила нефизичка бића на звезди Проксима,
независна од овог Сазвежђа Орион, да буду оличење силе која се супроставља
стваралачкој сили. Они постоје на граници физичког и нефизичког, астралног света. Да би
били делотворни и на физичком плану била им је потребна генетика физичких бића. На
планети Мимтака су затекли физичка бића рептиле. Они су своју генетику измешали са
генетиком затечених рептила у односу 50% : 50% који су живели на планети Мимтака и
створена је врста Хуманоидних рептила који ходају усправно на две ноге и имају репове.
Назваћемо их Рептоиди. Зашто сам узео термин рептоидна бића. Зато што ћемо видети
касније да они имају сви неку врсту репова, више личе на змијолика створења или змајеве
јер о томе има безброј доказа по свету. На свим континетима они су оставили трагове о
себи.
Зато је демонима-рептилима (рептоидима) и данас потребна енергија. Они немају своју
енергију. Енергију могу једино да узимају од мртвих људи. Како доћи до мртвих људи?
Изазивају болести са фаталним исходом, катастрофе, падове авиона, исклизнућа возова,
судари аутомобила. Али то је све мало јер је њих премного. Они демони који не могу да се
дочепају енергије људи буду једноставно после извесног времена дезинтегрисани.
24. СТВАРАЊЕ ХИБРИДА
Рептоиди на Земљи су били одсечени од своје космичке империје одакле потичу, површину
Земље контролисале су људске расе, Рептоиди направили су план како полако да преузму
власт на Земљи. Одлучили су да помешају своју рептилску генетику са људском у размери
50% : 50%, да створе хибридну врсту људи рептоида који само споља изгледају као људи
и који би извршавали њихову вољу на Земљи. Када поставе таквог човека са измењеном
генетском структуром на власт, онда лакше могу да владају осталим људима на физичком
плану преко њега. Процес хибридизације трајао је вековима, отимали су владаре и наместо
њих постављали њихове клонове који су ширили њихову генетику на своје наследнике.
Добили су рептоида који је у потуности имао људски облик. У књизи видите и
будућност која нас нажалост чека. Како се ослободити хибрида-Владара из
сенке? Имате јасан одговор на то питање.
25. КАКО СУ СЕ ШИРИЛИ ХИБРИДИ?
Рептоидна бића-демони створили су хибриде прво у Сумеру. Током времена хибридна
цивилизација из Сумера се ширила из Вавилона и преображавала у друге културе.
Мигрирали су ка Каквкаској регији и ка Азији. Ка Азији њих је предводила плавокрвна
елита владара и свештеника. Називали су се Аријевцима. Да би се Аријевци разликовали
од људских бића, које су сматрали нижом врстом, увели су кастински систем. Брахмани су
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били елита хибрида. Од њихове хибридне елите касније су постале Раџе, Махараџе,
султани и владари.
Миграција из Сумера ка западу ишла је преко Кавкаске регије. Ту су постали познати као
Хазари, који су касније, у 8. веку преузели јудаизам и постали Ашкенази Јевреји. Одатле су
се ширили према западу. Дакле пре доласка хибрида из Сумера, тј Хазара, у Европи су
живеле људи. Хазари су се измешали са њима и убрзо преузели власт. То су и данас
познате краљевске породице и Илуминати. У књизи видећете тачно њихов развојни
пут и судбину Србије.
25. ЗАШТО СУ СЕ РОТШИЛДИ И ВИНДЗОРИ УДРУЖИЛИ ПРОТИВ РОМАНОВА?
То је узроковало да су Ротшилди и Виндзори удружили против Романова тако што су
изазвали најпре Руско-Јапански рат, при чему су финансирали Јапанце, затим су користећи
хаос Првог Светског рата, који су сами изазвали, финасирали и водили Бољшевичку
револуцију. Енглези су послали свог агента, јеврејског хибрида Исраел Лазаревич Парвуса
да програмира, финасира и спроведе Лењина у блиндираном возу из Швајцарске преко
Шведске до Русије. Да финасира није му било тешко јер је заступао Илуминате.
Американци су послали хибрида Лава Троцког са америчким пасошем, и он је био главни
командант бољшевичке војске. Али, какве војске? Парвус је договорио са Лењином да се
око 300.000 немачких војника, заробљеника, на крају Првог светског рата, преобуче у
униформе Црвене армије и они су била ударна снага у „бољшевичкој револуцији“, и у
освајању Зимског дворца. Зато су на паради после тога клицали свом немачком комаданту
Хајдеру, а не Лењину. Они су масовно рушили цркве, не Руси. Руси су само трчали за њима
у наивности и незнању, и да не би били побијени а побијени су милиони, ратом,
систематском пљачком и намерно изазваном глађу. Хибриди су програмирали и
финасирали Лењина. Његов наследник Стаљин је такође био њихов, био је илуминисани
масон (Инициран у Мартински ред масона), који је спроводио политику Ротшилда, то је
уништење биолошког потенцијала и менталитета који се базира на чисто људској природи.
Погледајте шта је све претходило Првом светском рату а шта се после десило?
26. КАКО СУ СЕ ТРАНСФОРМИСАЛИ РЕПТОИДИ ДА БИ ВЛАДАЛИ СВЕТОМ?
Демони би да владају Земљом. Долазе из своје суптилне димензије са звезде Проксима
Кентавра прво у сазвежђе Орион где су се настанили на планети Мимтака. Одатле долазе у
наш материјални свет и ту запоседају већ створене хибриде и тако покушавају да истисну
људску расу са свих положаја где се одлучује о судбини земаљске расе. Они хоће да
одлучују уместо њих и наравно у свом личном интересу а земаљска раса треба да буде
поробљена и да буде колонија негативним ванземаљцима.
Већ смо рекли да они немају своју енергију и да њу узимају од људи. Зато они од постанка
цивилизације људи стално доносе несреће, „природне“ катастрофе, ратове, крвопролића.
Како то раде? Стално улазе у своје већ створене хибриде и стално се трансформишу кроз
разне историјске ликове. Навешћемо десетак примера да се схвати њихова сурова али
убитачно тачна методологија.
У свима њима је отелотворење зла и једино што повезује све те личности у историји јесте
зло, злодела која су они, кроз њих починили у историји, јесте што су имали неограничену
моћ над животима других људи. Навешћемо само примере после Христовог рођења.
Када се погледа групно, њихови животи се, као један, протежу на близу 2.000 година, од
Калигулиног рођења у Римском царству 12-те године после рођења Христовог до геноцида
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над камбоџанским народом током 80-тих година XX века. Мотивисани влашћу, религијом,
страшћу или политичким убеђењем, ови мушкарци и жене су одреда постали у целом свету
синоними за терор и смрт. Имате и књизи хронолошки све историске личности који
су хибриди и који су десетковали људску расу кроз ратове које су они изазивали.
27. КАКО СЕ САТАНА ШЕГАЧИО СА ЉУДИМА КРОЗ ИСТОРИЈУ?
Сатана се просто шегачио са људима кроз историју. Доказивао је људима да народом може
да влада апсолутно луд владар као Калигула, да хришћане може да прогања како ко хоће,
као на пример Нерон, да целу хришћанску Европу може да прегазе крволочне хорде Хуна.
Па ипак, гле Сатанине ироније и шегачења, Франциско Писаро у име Христа, уништио је са
пар стотина војника, моћно царство Инка са преко милион војника. Доказивао је да је све
могуће. Католичка краљица у протестанској земљи. Мери је била краљица римокатолик у
новопротестанској земљи. Распућин „Луди калуђер“ који се подигао из најнижег
друштвеног слоја да би постао можда најомраженији човек у Русији. Распућин је био
инструмент за брисање 300 година старе династије Романов из историје и промену
историје Русије за увек.
Он је једно време опседнуо Карла Маркса и своје идеје изводио кроз њега. Ево како је то
радио. Он је Бога одбацио као ирелевантног. Атеизам, негација Бога,. Затим се уселио у
Чарлса Дарвина и кроз њега, односно са њим направио огромну штету човечанству својом
теоријом о еволуцији, посебно тврдњом да је човек постао од мајмуна.
Ниче је прогласио рођење Надчовека који ће заменити Бога. Сигмунд Фројд сматрао је
веровање у Бога илузијом коју зрели људи треба да одбаце. Модерна космологија идеји о
Богу задала је смртни ударац. И тако стигосмо до данашњих дана и до Хокинга.
Стив Хокинг, у својој космологији не може да нађе простор за Бога.
Да би дошло до правог рата и са што већим жртвама, односно погинулих да би се демони
нахранили њиховом енергијом употребили су свог хибрида кога су додатно демонизовали
Хитлера.
Сатана се појављује већ пет хиљада година у разним људским облицима и директно утиче
на историју људи. Да би дошло до ширење рата скоро на цео свет на Хитлеров напад
требало је да се одговори да би дошло до још већих жртава, односно погинулих да би се
демони нахранили њиховом енергијом употребили су свог хибрида кога су додатно
демонизовали Стаљина. У књизи видећете методологију и тактику коју су демони
употребљавали да би изазвали ратове и тако долазили до енергије од мртвих
људикојима су се хранили.
28. ДА ЛИ ДЕМОНИ СТВАРАЈУ НОВИ СВЕТСКИ ПОРЕДАК?
Контрола ума, контролна мрежа, камере, једна светска влада, и јединствена светска
економија. Шта све то значи? Шта ако успеју у томе до тачке када све могу контролисати.
Шта ће онда бити неће ваљда седети и само рећи успели смо. Ко је циљ, због чега је све
то рађено? Све ће те наћи у књизи. Који је коначни циљ, ко стоји иза свега тога.
Створиће таква изопачења људске врсте да ће Хитлер, Стаљин и Џингис Кан
изгледати попут дечије игре. Само да вас подсетим педофилије,
хомосексуализма, то смо полако прихватили као нормално. Чега се ужасно
бојим а то је кад узму власт апсолутно у своје руке онда ће сваком детету на
рођењу сотонин генетски код унети у тело бебе. Беба ће постати звер и тако ће
се развијати и одрастати пролазећи кроз ту трансформацију. Лоша је ствар да
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имамо технологију за тако нешто.
29. КОЈА ЈЕ ЊИХОВА ДОКТРИНА?
То је покретачка сила иза идеја попут морал је релативан или карме (судбине). То је
порицање зла и позив на грешење. Ово је језгро луциферске доктрине. То је нацрт на коме
одабрана група људи ради вековима. Ексклузивно знање ради постизања бесмртности и
постајање боговима. Све без помоћи Бога Створитеља већ уз помоћ властитог ума. Сада
следи њихова доктрина. Помоћу интелекта човек ће освојити Земљу, освојити природу и
сам ће постати бог. Ово се прича у сваком масонском храму. У књизи видећете начин
како да препознате њихову доктрину да вас неби ухватили у њихову мрежу.
30. ДА ЛИ ЈЕ БИБЛИЈА НАПИСАНА ПОД КОНТРОЛОМ ХИБРИДА ИЗ РИМА?
Библија је написана под контролом хибрида из Рима. Стари завет је састављен од
историјских записа и измишљених прича које су донете из Вавилона у Рим. Цар Константин
никада није био хришћанин већ је припадао митраизму и свој култ Митре само прекрстио у
хришћанство. То је могао тако једноставно да учини зато што хришћанство садржи све
елементе митраизма: син божји који безгрешно долази на свет од девице да спасе људе,
чини чуда, бива прогоњен, разапет и сахрањен да би након три дана васкрсао из гроба. То
је Сумерски мит о Тамузу који је касније постао Митра.
Јудео-хришћанске религије су биле створене на почетку масовне контроле људи када се
није користила технологија, већ само идеологија односно религија. Данас су се услови
изменили па и методи контроле морају да се мењају у складу са технолошким напредком
Новог доба. Зато долази до сукоба старих (верско-идеолошких) и нових (технолошких)
метода контроле људи који се види по нападима на традиционалне цркве, или њиховим
разграђивањем оснивањем секти, или директним рушењем њених поставки „откривањем
разних историјских“ истина, скандалима итд. Видећете у књизи којом се
методологијом баве да овладају вашим умом, преко филмова, музике,
образовног система али упознаћете и начине како да се одупрете њиховом
утицају. Раније методе владања грубом силом, економским исцрпљивањем, оружјем и
ланцима на робовима, замењене су финијим и много ефикаснијим методима поробљавања.
Сви „богови“ свих пантенона су демонске пројекције. Сама чињеница да их има толико
показује да се ту не ради о једном богу. Све објаве и „свете књиге“ у којима „бог“ диктира
људима правила понашања су демонске манифестације.
31. ДА ЛИ ЈЕ ЗВАНИЧНА ИСТОРИЈА СВЕТА ЛАЖНА?
Све одлуке које су донете у Европи и већем делу света у задњих 2.000. година, све битне
промене, укључујући и техничка открића, биле су планиране и спроведене по плановима
Илумината, по неке и вековима унапред. Ништа се није догађало случајно, они контролишу
сво академско знање. Доказујемо у књизи да је званична историја света је лажна,
многа историјска и археолошка открића су скривена или лажирана. Научна
открића се посебно скривају, институти који превише откривају се затварају, а
непослушни научници, који нешто покушавају да обелодане се убијају.
32. КАКО ИЛУМИНАТИ ВЛАДАЈУ ВЕЛИКИМ МАСАМА ЉУДИ?
Да би Илуминати, ова мала група могла да влада великом масом, мора да манипулише
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њиховим умом и натера их да сами буду послушни и да раде у њиховом интересу. То је
постизала манипулацијом веровања маса, контролом ума, системом образовања. Основни
принцип такве власти је да учини људе пасивним, то се постиже страхом кроз стално
изазивање насиља, и усађивањем убеђења о кривици и жртви. Менталитет жртве се
усађује кроз религијска учења, хришћански бог (Исус) је чак претворен у жртвеног јарца
да би се људи с њим идентификовали. У књизи смо објаснили да религије говоре
истину, иако не сву, велики део је искривљен, али те религије су начињене по
Рептоидном моделу и воде их свештеници које су хибридни владари поставили.
Они контролишу истину и манипулишу са њом.
33. КАКО ПРЕПОЗНАТИ РЕПТОИДНИ УТИЦАЈ У РЕЛИГИЈИ?
Све јудео-хришћанске религије на Западу, укључујући и Ислам, сви пагански култови и све
секте, настали су њиховим деловањем, пре свега Хришћанска црква у Риму. Јехова је
технолошка пројекција којом су управљали Рептоидна бића, његове манифестације такође.
Најлакше је препознати Рептоидне утицаје у религији и облику владавине по ритуалима. У
књизи смо показали да сваки ритуал служи програмирању ума или за долажење
у контакт са оним што ум програмира. Ритуали у краљевским процесијама и
верским обредима у Ватикану, на пример, најбољи су пример Рептоидног
менталитета који је усађен људима
34. ДА ЛИ ПОСТОЈИ БИЛДЕРБЕРГ ГРУПА И СМРТНА ЗАВЕРА?
Ово је теорија завере. Људи годинама причају о тајним групама, које вуку конце и владају
светом. Али Билдерберг група је истинска ствар. Ови високи моћници из елите не крију
чињеницу да се састају сво време у нашој близини. Крију само оно што се дешава на тим
састанцима. У књизи ћемо отворити та врата и ми ћемо раскринкати и посматрати
њих! Разоткривање тајних друштава, моћника који вуку конце и доносе одлуке.
Говоримо о контроли свега на планети. Они контролишу новац а они који
контролишу новац они контролишу свет.
35. ДА ЛИ СУ ОСНИВАЧИ АМЕРИКЕ ИМАЛИ БЛИСКЕ СУСРЕТЕ СА ВАЗЕМАЉЦИМА?
Је ли пораст веровања, у могућност постојања ванземаљског живота, имао утицаја на
визију Оснивачких очева, о Америци? Али, може ли утицај масонства објаснити зашто су
масонске вредности уплетене у начела најзначајнијих америчких докумената? И може ли то
објаснити, како и зашто се масонски симболи могу пронаћи на многим националним
споменицима и у архитектури.
Постоји позната слика Вашингтона као Масона где се изнад његовог десно рамена виде
летвице које иду на горе, према небу. Види се нека врста свемирског брода на небу. У
библијској причи о Јакову из књиге Стварања, 28: Јаков сведочи како анђели улазе и
силазе лествицама из небеса. Али на овој слици лествице не долазе са небеса него из
тамног округлог предмета, који исијава вишебојно светло. У књизи доказујемо нешто
што је ванземаљског порекла?
36. ДА ЛИ ЈЕ ОВО ПОЧЕТАК КРАЈА?
У току су завршне припреме за увођење Новог Светског Поретка (NOW) а то је поредак
централизоване власти у целом свету и потпуне контроле над људима. Биће то
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замаскирано већим људским слободама, економским напретком, новим облицима забаве,
али иза тога ће стајати чиповани и програмирани људи..
Покренут је „рат против тероризма“ а то је заправо рат против муслимана који се не
уклапају у програм Новог Доба и не могу да му се прилагоде.
У плану је и представа повратка лажног Исуса који је заправо њихов клон од крви коју су,
наводно, сачували са распећа, тако ће представити његову појаву, и ако то није његова
крв. Биће то лепа и велика представа. Као и лажна инвазија ванземаљаца од којих ће нас
тобоже спасити они како би смо их прихватили као наше спасиоце. Јавност се увелико
припрема на такав сценаријо бројним филмовима катастрофа у САД и у сваком таквом
филму председник је црнац.
У књизи смо потврдили да постоје индиције да оргинални планери живота на
овој планети Ригели као позитивна ванземаљска бића то добро знају и да имају
намеру да се умешају, да ствари доведу у ред и нормалу. Огромни и многобројни
објекти су се појавили у Kuiperovom појасу, и полако се приближавају Земљи.
Сматра се да су то снаге Галактичке федерације које су дошле да заврше посао.
37. ШТА ЈЕ НОВИ СВЕТСКИ ПОРЕДАК?
Другим речима ти људи штампају новац воде скоро све државе, поседују вас и све око вас.
Они доносе законе, воде ратове, постављају владе, председнике држава и тако могу
одлучити ко кога може убити и ко се може извући. Осигуравају да једино њихови људи
достигну позицију моћи у којима се доносе одлуке где се спроводе њихови планови. Није
важно у Америци да ли је председник републиканац или демократа обојица слушају истог
газду. Блер и Буш су само лутке. Праве моћнике не видите. Ми смо вам омогућили у
књизи да видите праве моћнике. Они нису на јавној сцени.
38. ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ЉУДИ КОЈИ СУ ЗАПОСЕДНУТИ ДЕМОНОМ?
Тему о запоседнутости демонима. Ти ентитети или бића постоје ван фрекфенцијског
распона наших пет чула. Због самог потискивања основног знања о томе ко смо ми у овом
животу. Ми постајемо дете којим се лако манипулише. Напр. људи гледају својим очима и
мисле да виде све што постоји у том простору, не, виде само мали фрекфенцијски део којег
пет чула може користити. Као кад подесите радио на једну станицу и то слушате али не
чујете другу станицу док не промените канал. Ми смо вас у књизи објаснили како да
препознате демонизоване људе и да ли сте ви демонизовани.
39. КОЈА ЈЕ ЊИХОВА ИДЕОЛОГИЈА?
Поред стварања конфликта и креирања ратова, идеологија је њихова да се тражи
апсолутна покорност од свих људи у друштву. Идеја о слободи, слободи мишљења и
слободи избора појединца да ради са својим животом шта хоће: Појединац треба да буде
потпуно послушан према држави, а држава би требала бити одраз Бога. Држава је
свемоћна. У књизи ће те видети све законе које ће донети написани фразеоло
гијом која ће пре подсећати на Животињску фарму Џорџа Орвела него на
модерну демократску државу.
40. КАКО ЈЕ СССР ПАО ПРЕКО НОЋИ БЕЗ ИСПАЉЕНОГ ИЈЕДНОГ МЕТКА?
Бољшевизам, како ћемо видети, јеврејски производ, који они под изговором „опште
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користи“ свесно користе убијајући у нашем човеку оно што га чини човеком, уништавају
његову душу и све моралне вредности, истовремено одузимањем сваке посебности,
претварајући консеквентно и самог човека у обичан број. Тај исти бољшевизам, који народ
у свом искреном и идеалистичком усмерењу замишља као нешто сасвим друго, прети да
преплави цео свет. Кад су схватили да то више не могу држати под контролом и да им то
измиче из руку због милијарду Кинеза и милијарду муслимана били су принуђени да све то
униште преко ноћи. У књизи ће те видети како су то вешто урадили па се СССР-ом
који се сам обрушио изнутра. Чињеница је проста. Совјетским Савезом никада
нису управљали Руси, нити се комунизмом руководило из Москве већ из
Вашингтона и Лондона.
41. ДА ЛИ ЈЕ ЕВРОПСКА УНИЈА НОВИ СОВЈЕТ?
Тек смо сахранили једно чудовиште - Совјетски савез, а већ се друго изузетно слично
чудовиште – ЕУ изграђује. Шта је тачно Европска Унија? Можда ако упоредимо совјетску
верзију можемо доћи до одговора. Совјетским савезом су владала петнаест политичара
који су именовали једни друге и који нису били одговорни никоме. Европском Унијом
владају двадесетак људи који именују једни друге, састају се у тајности и нису одговорни
никоме и којима не можемо дати отказ. Неко ће рећи да ЕУ има изгласан парламент! Па и
Совјетски савез је имао неку врсту парламента који је само ударао печат на одлуке Политбироа. Совјетски савез је створен присилом и врло често војном окупацијом. Европска
унија се не ствара војном силом, него економским насиљем. У књизи смо показали
када је СССР престао ширити, почео је пропадати. Иста ствар важи и за Европску
унију.
42. ГДЕ ЛЕЖИ СНАГА ВЛАДАРА ИЗ СЕНКЕ?
Сви трагови од давнина до данас воде до међународних банкара који контролишу светска
богатства. Испод њих се налази мрежа индустријалаца, научника, војних и политичких
вођа, економиста и забављача.
Добро је познато да су међународни банкари финансирали народе да се боре једни против
других. Шта мислите, одакле држави новац да купује тенкове, авионе, како би се
наоружали за рат? У књизи ће те видети како финансирају обе стране и зарађују и
од једних и од других. Они имају моћ да одређују и исходе ратова једноставним
пресецањем прилива новца земљама којима га позајмљују. Они никада не
дозвољавају да се неки народ ослободи задужења. Они могу преко ноћи да
сруше једну империју као што је СССР, коју су они у ствари и створили када им је
то одговарало.
43. ГДЕ ЈЕ ГЛАВНИ ШТАБ ПОКРЕТА НОВОГ ДОБА?
Основна улога Уједињених нација као светског полицајца је да се притисну земље које
поседују нуклеарно оружје да га предају, како би то оружје доспело у руке Уједињених
нација. Атомска бомба више не припада народима који су је усавршили и који сада
поседују тајне о њој, Сједињеним државама, Великој Британији и Канади. Она припада
Уједињеним нацијама, организацији која једина може да је употреби или да прети да ће је
употребити против непослушних народа. Видеће те у књизи да је њихов највећи
задатак је да се дочепају овог нуклеарног оружја под изговором замрзавања
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нуклеарног наоружања или нуклераног разоружања. Ни једном народу неће
више бити дозвољено да производи и усавршава никакво наоружање.
44. ДА ЛИ ЈЕ ОВО САДА УСПОН НОВОГ ДИВЉАШТВА?
Некада је било верске утехе. Могло се нечему надати, али данас вера је девалвирана, а
цркве су постале мала приватна предузећа. Њени врхови постали су велике благајне и
тајни неухватљиви велики послови. Неке су вере инструментализиране у расаднике војних
похода са нимало скривеним амбицијама да униште невернике. А ко су неверници? Све
религије кажу да су неверници они други који нису њихове вере. Ако нема више вере онда
смо препуштени на милост и немилост банкара.
Видећете у књизи
45. ШТА ЋЕ СНАЋИ ЕВРОПУ?
Та неизмерна беда само је била знак шта ће ускоро снаћи Европу. Она ће најпре бити
засута окупацијом исламског фашизма, помодног уништавања жене-мајке и агресивним
хомосексуалним лобијем. Јевтина потрошачка култура, гомила дрога свих врста. Дали је то
крај Европи? Не није!
Ипак две зенље још нису пале на колена. Још су остале да се држе Немачка и на огромно
изненађење банкара-Русија. У књизи смо доказали да неће моћи да овладају
Немачком и Русијом и објаснили редослед дешавања која ће нас довести до
ивице самоуништења.
46. ДА ЛИ ДОЛАЗИ ДО ОДЛУЧУЈУЋЕ БИТКЕ ИЗМЕЂУ ДОБРА И ЗЛА?
Ово је озбиљно време и на помолу је одлучујућа битка између добра и зла, таме и
светлости, добрих и лоших ванземаљаца. Владари из сенке-банкари знају да битка није јиш
добијена. По први пут време не ради за њих. До реконструкције света ће доћи, али не
онако како су они желели. Напротив. Што више одмичему у дубину XXI века, напредује
стил живљења који су они наметнули, који бих ми назвали новим дивљаштвом као појава
која се шири целим светом.
Они су се лепо организовали, све лепо испланирали само нису предвидели да ће се у борбу
добрих и лоших ванземаљаца умешати неко ко их је и створио. Сам Врховни Бог Расиел
преко свог сина Емануела, Исуса Христа. Како ће то урадити Исус Христ, директном
ванземаљском грубом интервенциујом или ....!
Владари из сенке могу се уништити најачим оружјем којим човек располаже. Вером. Да,
вером али само ако се њоме добро кординира. Вера је настрашније оружје само ако се
правилно користи. Када Исус Христ уђе у срца велике већине обесправљених и
експлоатисаних људи тада ће се подићи један огроман талас антиглобализма који ће
срушити све пред собом и успоставиће се нов друштвено-политички систем без
експлоататора и тада ће нестати доминације човека над човеком као вид новог ропства. Ти
нови људи који ће се ставити на чело тог покрета неће бити комунисти који су били
вештачка творевина Владара из сенке, већ ће то бити нови људи чиста срца и исправних
моралних начела и зваће се „ИСУСОВЦИ“.

13

