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Smo v času največjih sprememb na svetu. Ljudje korak za korakom 
spoznavajo, da so sužnji svetovni eliti (Iluminatom), ki si je polastila vse 
izume, od proste energije do nezemeljske tehnologije. Za slednjo nas je 
celo prodala nezemeljskim rasam. 

Svetovna mafija (Illuminati) je spoznala, da se človeku spreminja DNK, 
dograjujejo pa se mu snopi v DNK vijačnici, ki niso nič drugega, kot 
spominski prostor (podobno kot spomin računalnika). Razširjeni spomin 
DNK je namenjen evolucijskemu skoku, ponovni združitvi Višjega jaza s 
fizičnim jazom. 

Človek je včasih (v času Atlantide) imel Celo dušo v fizičnem telesu. Če 
se to zgodi, bo človek dobil nadnaravne lastnosti, kot so telepatija, 
teleportacija, oblikovanje materije z umom (tako so bile zgrajene 
piramide) in druge nadnaravne lastnosti, lažje telo itd. 

Ker se svetovna mafija zaveda, da s tem izgubi kontrolo nad človeštvom, 
saj ne bo več laži, ne bo več razlik med ljudmi (vse duše so enake) skuša 
na vsak način zaustaviti ta evolucijski skok. 

KAKO? 

• Z vplivom na skupinsko človeško zavest, ki je del etra ali 
akaše (primer 9/11).  

• S sejanjem strahu. Gre za programiranje posameznikov, ki pod 
kontrolo uma streljajo po šolah ipd.  



• Z rušitvijo finančnih sistemov. Ljudje se tako ukvarjajo z 
eksistenco in namesto z evolucijskim skokom – delom na sebi.  

• S chemtraili. Le-ti vplivajo na zdravje in kontrolirajo vreme, 
obenem pa se s sistemom HAARP & chemtrailov ustvarjajo neurja, 
orkane, suše, poplave.  

• S fluoriranjem vode in s fluorom v zobnih pastah. Fluor je 
živčni strup, poleg tega kalcinira epifizo-tretje oko, ki je naš stik s 
skupinsko človeško zavestjo in višjim jazom.  

• Z umetnimi sladili (aspartam, xylitol, sorbitol, manitol …).  
• Z GSO (gensko spremenjenimi organizmi). Monsanto s 

svojimi gensko spremenjenimi rastlinami ubija ljudi. Druga 
generacija, ki se prehranjuje z GSO bo sterilna. GSO povzročajo 
raka in več ljudi ko iztrebijo lažja bo kontrola ostanka (bio) sužnjev 
za katere so že pripravljena velika mesta (jetnišnice) po vsem 
svetu. Ljudi se namenoma preusmerja v velika mesta.  

• S cepivi. Mikroplazme v cepivih, adjuvanti (živo srebro, aluminij … 
oba sta izredno strupena za organizem). Poleg tega obstaja 4-5 
vrst patentiranih mikroplazem, ki gensko spremenjene povzročajo 
AIDS. Zato toliko AIDSa v Afriki, dobra Melinda Gates Fundacija 
pomaga Afričanom z AIDSom in sterilizacijo, hkrati pa sponzorira 
še chemtraile. Menite, da v revni Afriki tako veliko seksajo, da 
imajo toliko AIDSa?  

• Z namernim uničevanjem naravnih semen v prid Monsanta. 
Svetovna mafija GSO ne je, za sebe imajo semenske banke 
naravnih rastlin. Za Belo hišo imajo bio vrtiček za elito, na 
kitajskem bio vrtičke za mafijo straži vojska, običajni ljudje jedo 
GSO in strupeno hrano).  

• S privatizacijo vode. Ugani kdo jo bo imel v rokah in kaj boš pil?  
• Z zemljiškimi prispevki in zakoni, ki ti takoj vzamejo 

nepremičnino. Svetovna mafija hoče sužnje in če nimaš kje živeti 
se ji moraš pokoravati, živeti kjer oni hočejo.  

• S čipiranjem ljudi. Prvi poskusi so bili izvedeni leta 1998 na 
Dunaju. Jane Burgermeister je našla čipe v cepivu proti ptičji gripi. 
V podjetju Baxter, ki je izdelalo cepivo ima Barack Obama večino 
delnic.  

• Z iluzijo o demokraciji. Kdo še verjame vanjo? Kogarkoli voliš, 
vedno so isti na oblasti, krmiljeni s strani svetovne mafije.  

• Z digitalno TV. To je način, kako ti lahko zaklenejo um in ti s 
frekvencami kvarijo zdravje (vsadijo bolezen, farmacija pa služi). 
Ste že kdaj morali nujno kaj kupiti, ko ste videli določeno reklamo? 
Subliminalnih sporočil, ki vplivajo na podzavest je v reklamah 



največ, ogromno pa v vseh Hollywoodskih filmih, saj je vsa 
zahodna filmska industrija v rokah svetovne mafije. Igralce se od 
malega programira za določene vloge, enako tudi pevce (Lady 
Gaga, Madonna, Beyonce, Rihanna, zvezde, ki so se iznenada 
pojavile in ki na svojih koncertih zganjajo satanistične obrede).  

• Z mobilnimi telefoni, WI-FI in stolpi za mobilno telefonijo. 
Radijski oddajniki, preko njih spuščajo frekvence, ki zavirajo 
evolucijski skok, kvarijo zdravje, oni pa pri tem še zaslužijo. Kaj se 
bo šele zgodilo, ko bo mafija vključila ubijalsko frekvenco. Zato ne 
uporabljaj mobilni telefon, če ni nujno, drži ga vsaj 2 cm od telesa, 
saj ti v 2 min. uniči 1.000 možganskih celic. Če imaš doma WI-FI 
ali DECT telefon, zamenjaj priključek na internet s kabelskim in 
zamenjaj DECT telefon z žičnim. Odlična zaščita so orgonski 
generatorji, orgonski top pa deluje tudi proti chemtrailom.  

• Z digitalni števci za elektriko. Vsak nov digitalen števec je t.i. 
Smart meter in ko pošilja signal brezžično dejansko ubija, saj z 
rušilno močjo WI-FI uničuje DNK. Ste dobili obvestilo o zamenjavi 
števca? Nekateri smo bili presenečeni, ko smo opazili, da imamo v 
bloku digitalni števec, o nevarnosti teh števcev preberi na spletu. Ti 
števci so del zadnje verige kontrole, saj z njimi lahko vidijo kaj 
uporabljaš v bivališču, katere programe gledaš na TV itd. Če bodo 
mnenja, da je tvoja poraba elektrike prevelika ti bodo izključili 
elektriko. Na tržišče zato prihaja vse več ”smart” naprav od smart 
TV do smart telefonov, vse v prid kontrole in vpliva na človeški um. 
Ja, če bo žena preveč prala ji bo svetovna mafija izklopila smart 
pralni stroj. SMART – zapomni si to besedo.  

• S alopatsko medicino. Le-ta je krmiljena s strani svetovne 
mafije preko organizacij, kot so FDA, WHO itd. Meniš, da zdravilo 
za raka ne obstaja? Že pred mnogo leti so ga znali ozdraviti. 
Vendar je svetovna mafija vse prikrila, zdravnike pa pobila. 
Dolgotrajno bolan pacient je največji zaslužek. Kako imamo danes 
tako veliko ”kroničnih” obolenj? Se ti ne zdi čudno?  

• Z virusi, bakterijami in glivicami. Že tisočletja so virusi, 
bakterije in glivice del človeka. Se ti ne zdi čudno da bi narava 
ustvarila nekaj tako rušilnega? Virusi, bakterije in glivice so le 
posledica, ne pa vzrok bolezni. To je največja laž uradne medicine 
(razkritje virologa Stefana Lanke)  

KAKO SE LAHKO UBRANIMO? 

• Spremljajmo alternativne novice, vendar nas te ne smejo 
prestrašiti ali zapeljati do te mere, da se ukvarjamo le z njimi, 



pravzaprav niso niti pomembne, zavedaj se da je 90% teh novic 
spisanih s strani Iluminatov, kot sredstvo za vzbujanje strahu, torej 
njim v prid!  

• Zavedajmo se, da je naš cilj spojitev z višjim jazom, le s 
človeško spremembo se vse zgornje lahko zaustavi.  

• Pišimo in izvajajmo vajo ”Give Away”, meditirajmo in 
poiščimo stik z Višjim jazom.  

• Bolj, ko se bliža evolucijski skok, manj ljudi lahko laže, 
ljudje vidijo, da dejansko živijo v matrici, katero je ustvarila 
svetovna Iluminatska mafija, ki je sicer v manjšini (1%) vendar ima 
moč nad nami, ki pa se že očitno ruši.  

• Poiščimo stik z naravo, hodimo bosi po zemlji (stik naše duše 
z materjo Zemljo, ki ima tudi zavest), izvajajmo zrenje v sonce 
(zadnjo uro pred zatonom ali do uro po vzponu sonca z bosimi 
nogami stoj na zemlji in zri v sonce, začnimo z nekaj sekundami 
nato postopoma podaljšujmo zrenje. Za ostale informacije 
pobrskajte po spletu).  

• Družimo se z veselimi ljudmi, kajti radost in veselje zvišata 
frekvenco.  

• Igrajmo se z otroci in živalmi.  
• Odvrzimo strah, občutke krivde, vse kar nas obremenjuje.  
• Poskrbimo za pravilno prehrano, za spojitev z višjim jazom 

potrebujejo celice holesterol. (Ti je sedaj jasno zakaj ga mafija 
znižuje ljudem s statini?)  

• Telo potrebuje minerale in vitamine (vendar ne umetne) – 
Codex Alimentarius jih zato znižuje in prepoveduje, mafija načrtuje 
prodajo mineralno-vitaminskih pripravkov le še na recept in še to v 
100x manjših koncentracijah.  

• CO2 je potreben za pravilno delovanje možganov, znižuje 
tudi segrevanje zemlje na naraven način (svetovna mafija ga 
znižuje, ti pa plačaš še davek v njihovo korist).  

• Imejmo radi Sonce. Namreč, Sonce je zavest kot Zemlja in daje 
energijo za spremembo, sončna očala preprečijo tok svetlobe skozi 
hipofizo do epifize (tretjega očesa). Bodimo pozorni na namerno 
propagando, kot je mazanje s kremami proti soncu polnimi 
bisfenola in drugih kemikalij, ki ustvarjajo nove rakave bolnike za 
njihov zaslužek. Če se človek postopoma posonči ne potrebuje 
nobene kreme. Sonce v 1h pospravi z večino celic raka, sonce je 
zdravilo in ne naš sovražnik.  

 


