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Kapittel 4

MOT EN OKKULT VERDENSORDEN
Jeg har tidligere beskrevet hvordan okkulte retninger bruker musikk som et middel til
å oppnå transe eller kaste besvergelser, og som en samlende og manende faktor innad
i miljøet. Druidekulturen, voodooritualer og satanisme n er eksempler på dette.
De aller fleste kan i dag med sitt blotte øye oppdage symbolene, tekstene og de m oralske tendensene i rockemusikken, og hvis man ikke ønsker å lukke øyet sitt for det,
ser en tydelig de mange negative faktorene som råder i denne ku lturen. Det bør da
være på sin plass å rette søkelyset mot plate selskapene og markedskreftene bak - for å
se om denne utviklingen bare tjener kommersielle interesser, eller om det også ligger
andre ideer og maktfaktorer bak.
Vi vet at de store plateselska pene er kontrollert av multinasjonale selskaper, som
også har kjøpt opp en rekke mindre plateselskaper - spesielt når disse mindre selska pene «oppdager» en ny, pop ulær artist eller trend. Noen få personer sitter på såpass
mange aksjer i disse selskapene, a t de i realiteten utøver en stor ko ntroll. Even Ruud
sier det slik:
«Spørsmålet er om den enkelte musikkartist kan bevare sin kunstneriske integritet innenfor et system hvor
profitt synes å være viktigste motiv, og om ikke produktinnhold styres av dominere nde eierinteresser?...
Nå synes ikke makthaverne å ha noen motforestillinger overfor de multinasjonale plateselskapenes dom ene. Snarere tyder spor på at populærmusikken i utgangspunktet ka lkuleres av visse grupper til å være ledd
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i en ideologisk påvirkning.»

Det er selvfølgelig logisk at selvstendige a rtister med bred appell og popularitet kan
oppnå en stor grad av frihet innenfor disse interessene, men det er likevel en kjen sgjerning at mange av gruppene og artistene er skapt og dirigert av plateselskape ne og
managerne som er knyttet til disse.
En av USAs mange ungdomspastorer satt en gang på et fly. Ved siden av satt det en
mann som viste seg å være manageren for flere store rockeband, bl.a. Led Zeppelin. I
samtalen mellom disse kom d et frem skremmende nyheter, for manageren fortalte fø lgende:
«Da rockeindustrien startet, ble det lagt en slagplan. Den delte fremskrittet i fire deler. Fra 1955, da roc ken gjorde sin entré, til 1965 skulle tekster og musikk fremelske lidderlige holdninger , opprør mot «moralistene» og fri sex. Fra 1966 til 1971 propaga nderte vi for østlige religioner og mystikk, mens vi fra 1971 av
har brukt musikk som skaper avhengighet av den typen musikk. Det neste og siste steget er at vi skal utgi
oss selv for guder, bekjenne Satan fra scenen, og helbrede syke i Satans navn. Det skal begynne på en tid
2
som vi ennå ikke har fastsatt, noe senere på 80 -tallet.»

Nå virker jo dette å være en slags vandrehistorie som vi ikke bør feste så altfor stor
lit til, men i 1985 sto iallfall rockegruppen Iron Maiden frem på scenen i Cleveland
(Ohio) med følgende budskap: «Welcome into Satan's sanctuary». (Velkommen inn i
satans helligdom). Siden den gang har satani smen innenfor hardrock vært åpenlys og
direkte. Tilfeldighet?
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RAPPORT FRA INNSIDEN
John Todd, en tidligere overdruideprest og medlem av rådet av de 13, en av de høyeste posisjonene i en organisasjon kalt Illuminati (som jeg kommer tilbake til senere),
forteller om sin befatning med rock og rockemusikk. Han har tidligere vært såkalt he ksemester og operert langt inn i det okkulte, bl.a. hadde han 65.000 hekseprester under
seg. Han forteller om rockemusikkens okkulte betydning og viktighet, og avslører det
planmessige arbeidet bak plateselskapene for å styre folkemassene. Illuminati kontro llerer direkte eller via andre selskaper de fleste store plateselskapene i ve rden i dag, og
har sine folk plassert på strategiske steder i disse. John Todd sitter i dag i fengs el i
USA, holdt i varetekt antakelig fordi han vet for mye. 3 Hans avsløringer innenfra viser
hvor gjennomsyret politiske og kommersielle interesser er av okkult tankegang og fil osofi. Fra en av Todds taler (1978) siterer jeg følge nde:
«Så kommer vi til det som færrest kristne forbinder med Satan. Nemlig rock'n roll. Og det skal dere vite at
rock og heksekraft er så uløselig bundet sammen, at det går ikke an å hekse uten rock.
Da jeg var i Illuminati, var jeg direktør for det største bookin gbyrået - som har måttet skifte navn på grunn
av min omtale av dem - men da het det Zodiac Productions. Jeg kjente de fleste av rockegruppene i Statene
- det gjør jeg fremdeles. Noen av mine næ rmeste venner er folk som David Crosby fra Crosby, Stills, Nas h
and Young, og Graham Nash og andre i deres omgangskrets, og jeg snakker stadig med flere av dem.
De fleste av rockegruppene er medlemmer i en heksekirke. Det betyr ikke at de er innvidde, selv om noen
av dem er det. De praktiserer Svart Magi, både priva t og på scenen. Først og fremst betyr det at det er d eres religion. Og når de lager en sang, så ber de heksemenigheten eller tempelet om å kaste sin «fortrylle lse» over den så den blir en hit og se lger godt.
Det som foregår når en heks kaster «fortryllels e» over noe, er at de beordrer demoner til å gjøre visse ting.
De vet ikke selv at det er det de gjør, men det er det som er realiteten. Mastertapen blir innviet i et sat anisk rituale, der flere av de mektigste druid eprestene står inni et hexagram og påkaller demoner til å følge
4
hver kopi av produktet.
Det betyr at når du går og kjøper deg en rockeplate, så er det som om du skulle kjøpe deg en pose med
lørdagsgodt. Du får en overraskelse med på kjøpet. D.v.s. minst en - kanskje flere. Det er en demon. Den
følger med platen.
Mye av musikken er også skrevet av hekser, på heksespr åket. Elton John har uttalt at han aldri har skrevet
eller sunget en sang som ikke var skrevet på heks espråket, f.eks. er «Beyond the Yellow Brick Road» 100%
heksespråk. Det er derfor det er så mange sanger med mystiske og meningsløse tekster. Og det som er så
spesielt, er at man forstår disse tekstene hvis man er «høy» på stoff. Da begynner meningen plutselig å
komme igjennom til dem. Mange sanger er blitt skrevet på heksespråket, bl.a. Carole King s plate som heter
«Tapestry».
Som jeg nevnte tidligere har heksene en profetisk «Rock ebok». Den heter «Revolution Number Nine», og er
egentlig en plate. Det er Beatles som har gitt den ut. Det er her vi finner sangen «Helter Skelter». Hver
eneste sang på plata er profetisk. Som eksempel kan vi nevne «Horse With No Name» og «One Tin Soldier».
Jeg kunne nevne en masse av sanger som var skrevet på den måten. Det ligge r demonisk innflytelse bak.
Hva skal vi gjøre med rock'n'roll?
Den kinesiske filosofen KonFuTse sa engang at om man ville vite den sanne tilstanden i en stat, var det b are å se på dens musikk, så fikk en et klart bilde. Har dere foreldre sett på tenåringe nes opprørsmentalitet
de senere år? Ikke minst innenfor de kristne rekkene. Opprøret mot den «gamle» kristendommen, mot den
enfoldige tro. Jeg mener ikke da at alt gammelt er godt, og at alt nytt er dårlig. Dette er d eres egen feil.
Dere lar dem lytte opprøret inn i sine hjerter.
Noen vil si at det er ordene i sangen, men det er løgn. Det er musikken. Alle hekser vet det, de spiller med
vilje helt bestemte tonenyanser. Musikken hypnotiserer. Og er en først kommet inn i det, er det vanskel igere og vanskeligere for hver gang en lytter til det å bryte sirkelen. Rock'n roll er helsefarlig.
Det er også helsefarlig å lytte til Rock. Men det skal vi ikke gå nærmere inn på her. Bare husk på ordet
«Anapestisk«, og få en lege eller psykiater til å forklare det for deg.
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Musikken er hypnotisk! Den vekker en krigersk innstilling hos ungdommen. Og når de hører dette, kommer
mange til å riste på hodet og si «Buuu», men det er allikevel sannheten.
Jeg har vært med å produsere rocken med dett e målet for øyet. Hvis dere vil ha dem til å forbli slik som de
er, og vil behandle dem som småbarn, hvis dere er redd at de blir sinte og stikker hjemmefra eller noe
sånt, så bare la dem fortsette, og så vil de gjøre det likevel! Kanskje ikke fysisk, men iallfall åndelig.
Det andre dere kan gjøre, er å dra hjem og knuse platene deres. Og etterpå brenne skårene, og spesielt c overne. Når en heks blir frelst, er det ingen som trenger å si at de må slutte med rock. Når de avleverer he ksesakene og symbolene for å brenne det, så avleverer de også platene sine. Legg merke til at jeg sa brent,
ikke bare kastet i søppelet. Det er bibelsk - Det er fordi de har levd i en overnaturlig verden, og de vet at
det overnaturlige lever i rockemusi kken.
Heksen tror nemlig at det er slik at man ikke kan være en gud uten musikalsk tilbedelse. Og det gjelder ikke
bare rock. Jeg er så lei av alle som sier at rock er djevelens musikk, uten å ta med alt det andre som også er
det. All musikk som ikke er skapt til Guds ære, er satans musikk.
Ta blant annet Country & Western . Det er verre en rock!! Har du ikke lagt merke til hvor mye mer det
handler om krefter, om alkohol, om slåssing? Og i den senere tid er det til og med begynt å handle om he ksekraft.
Så, kjære foreldre, ikke gå på kompromiss med deres barn. Det er dere som er ansvarlige for det som skjer i
hjemmet, for det er dere som har myndigheten i huset.»

Todd snakker videre om Illuminatis arbeid for å bringe den okk ulte tankegang inn i a lle menneskers bevissthet. Gjennom prosjekter i film og media har de spyttet store
penger inn for å fremme sin egen ideologi:
«Dere skjønner, hekser snakker ikke om heksekraft. De snakker heller ikke om hekser. De snakker om u tøvere. De sier «kraften». Har du sett Star Wars? Der sier de «kraften», i stedet for Gud. De beskriver Satan
med ordet kraften, og folk merker ikke at de ved det kaller Satan for gud. Ta for eksempel Tom C. Hall. Han
har laget en sang som heter «The force», og musikken er den samme bakgrunnsmusikken som blir brukt til
heksekraft-seremonier, det er hans musikk til ordene i den sangen.
Nå kan dere enten fortsette med å la hans musikk bli spilt i hjemmene deres, eller bli sterke kristne, kvitte
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dere med det, og bli enda sterkere kristne.
Litt mer om Star Wars. Det er et av de største prosjektene Illuminati har ofret penger på. Den var laget for
å utbre Illuminatis doktrine. I «Star Wars» og i denne sangen sier de: «Og må kraften være med deg til vi
skilles!» Det er nesten det samme som hekser sier når de møtes eller skilles, så det er ikke tilfeldig.»

EN VERDENSVID SAMMENSVERGELSE?
Mange mennesker og politiske organisasjoner finner Illuminati på sin vei. Det er
vanskelig å beskjeftige seg med politikk og historie uten å kunne se denne grupp eringen. Det må i så fall være fordi man ser det utenfra.
Det er umulig å se på Illuminati utenfra uten at man kjenner dets oppbygning. De har
maktet skape en sammensvergelse så mektig og direkte, så virkningsfull, o g som har
hundrevis av forskjellige sa mmensvergelser under seg, som igjen ikke vet at det er en
stor sammensvergelse alt sammen. "Alt de tte er en kjempemessig bløff, og styrken bak
er det er ledet av en ove rnaturlig kraft og overnaturlig veiledning", sier Todd.
Mange av dagens organisasjoner er i følge Todd direkte eller indirekte styrt eller
manipulert av Illuminati, både verdslige og kristne organisasjoner. Todd nevner noen
av disse, bl.a.: The Scottish Rites , The York Rites, Frimurerne (de blå og hvite losjene),
Odd Fellow, Rotary, The Knights of Colu mbus, United Nations (FN ), World Council of
Churches (Verdenskirkerådet), Druide-ordenene.

5
Todds påstand om at Illuminati er en verdensomfattende organisasjon med ønske om
å manipulere menneskene mot et okkult tenkende samfunn, blant annet ved hjelp av
media og musikk, er såpass alvorlig at en bør se nærmere på Illuminatis historie - samt
andre okkulte og beslektede idéer og konspirasjoner. Siden Verdenskirkerådet blir
nevnt, tyder det på at en sammenblanding med kristne samfunn også kan være omfa ttende og betydelig. Dette vil jeg utdype senere. Ordet konspirasjon har generelt en
dårlig klang hos folk flest, det bli assosiert med tvilsomme teorier og generell skre mselspropaganda. I mange tilfeller kan det også være riktig, men man trenger ikke lete
lenge for å oppdage at det legges langsiktige planer som ikke kommer offentligheten
for øre.
Jeg vil derfor å ta for meg ulike okkulte og politiske retninger for å se hvilke tanker
man har gjort seg for et nytt verdenssamfunn, hvo rdan de protestantiske kirker ser ut
til å ha blitt manipulert og infiltrert av okkulte tanker - for gjennom dette å se musikkens makt i en større sammenheng.

Illuminati og konspirasjoner
HISTORISK BAKGRUNN
Encyclopedia Britannica`s 15. utgave forteller oss følgende under oppslagsordet Ill uminati:
«En kortlivet bevegelse... grunnlagt som et hemmelig selskap i 1776 i Bavaria av Adam Weishaupt, professor i kirkerett ved universitetet i Ingolstadt, og tidligere jesuitt . Dets mål var å erstatte kristendommen
med en religion av fornuft. Den ble bannlyst av de Bavariske styresmakter i 1785.»

I sin bok, World Revolution, ønsker den kjente historikeren Nesta H. Webster å gjøre
kjent de underliggende bevegelser som hun mener er årsaken til vårt verdenssamfunns
vitale problemer. Om tidspunktet for bevegelsens oppkomst, sier hun:
«Det er en alminnelig akseptert mening at den store revolusjonære bevegelse som begynte ved slutten av
det attende århundre, kom fra de franske filosofene, hovedsakelig fra Rousseau . Men dette er bare å nevne halve sannheten. Rousseau var ikke opphavs mann til disse doktriner, så hvis vi vil søke å finne revol usjonens årsaker kun i filosofien, er det nødvendig å gå lengre tilbake enn Rousseau - til Mably, og til Utopia
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av Thomas More, og gjerne tilbake til Pythag oras og Platon.»

De filosofiske ideer den franske såkalte «åndseliten» beskjeftiget seg med under det
attende århundres annen halvdel, kan man nesten si stammet fra oldtiden. Men nå b egynte en gruppe intelle ktuelle å kultivere ideene og lansere disse som menneskehetens
eneste mulighet til å oppnå lykke.
Rousseau, som utvilsomt rangerer som doktrinenes hovedforfekter, forteller oss at
«sivilisasjonen er helt gal» og at menneskehetens eneste redning er å vende tilbake til
naturen. Sivilisasjonen har vist seg å være menneskehetens bane . Den begrenset me nnesket, som i sin opprinnelige tilstand ikke var begrenset av noen sosiale restriksj oner. 7
Ifølge Rousseau var den første mann som fant på å si 'dette er mitt', og fant mennesker som var enkle nok til å tro ham, det sivile samfunns egent lige grunnlegger. Hvilke
forbrytelser, hvilke kriger, hvilke mord, hvilken elendighet og skrekk ville vi ikke ha
spart den menneskelige rase «som, i det han grep til spaden for å fylle i grøftene, ha dde ropt ut til sine kamer ater: Pass deg for å lytte til denne bedrager; du er fortapt hvis
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du glemmer at jordens frukter tilhører alle, og at ingen eier verden... I disse ordene
finner vi hele kommunisme ns grunnsetning.» 8
Men selv om Rousseau og Voltaire s teorier fikk stor oppmer ksomhet blant atte nhundretallets inte llektuelle elite, ble ikke deres ideer i alminnelighet regnet for å være
oppnåelige idealer. Man lekte med tankene og filosoferte rundt disse, akkurat som
man lekte med magi og hypnose. Alt nytt og spennende ble mottatt med stor intere sse. 9
«Altså er det ikke filosofene, men kilden de har hentet sin inspirasjon fra man må tilskrive revolusjonens
store dynamiske kraft. Rousseau og Voltaire var frimurere. Encyclopedia'en var utgitt under Ordenens b eskyttelse. Uten denne mektige hjelp kunne disse attenhundretallets selskapsdogmatikere like lite ha gje nnomført den mektige syndflod av 1789, som «The Fabian Society» kan ha produsert dagens verdensrevol usjon. De hemmelige selskapers organisasjon var nødv endige for å forvandle filosofenes teorier om til et
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sammenvokst og fryktelig system for å ødelegge sivilisasj onen.»

For å skjønne rekkevidden av disse destruktive kreftenes arbeid, er det nødvendig å
gå tilbake i historien.
Om frimureriets opprinnelse sier A.G. Mackey, 33. grads frimurer og forfatter av The
Encyclopedia of Freemasonry, på side 601 i dette verket, at:
«historien om håndverket i de gamle konstitusjonene refererer til Nimrod som en av grunnleggerne av fr imureriet.»

Ifølge denne autoriteten er altså Nimrod en av frimureriets grunnleggere. Hvem var
så Nimrod?
1.Mosebok 10:8-10 forteller oss at Nimrod var sønn av Kusj, Kam`s sønn, altså Noah`s
oldebarn. «Han var den første som fikk stort he rrevelde på jorden.», han var altså den
første konge på jorden. «Han rådde først over Babel, ...»
Årsaken til Nimrods fremgang var først og fremst hans styrke og mot. Etter synd eflommen ble jorden raskt utrygg for menneskene. Villdyr gjorde livet i ødemarken fa rlig, og menneskene trengte vern. Nimrod ble vidkjent for sine kapasiteter som rovdy rjeger, og bla. på grunn av di sse egenskapene fikk Nimrod aktelse blant sine samtidige.
Han foreslo at folket skulle op prette byer der de kunne beskytte seg mot villdyrene.
Nimrod ble på denne måten konge blant menne skene. Dette var i og for seg ikke galt.
Men Nimrod var ugudelig, og gjorde opprør mot Gud. 11
Navnet Nimrod kommer av ordet marad, som betyr «han gjorde opprør». The Jewish
Encyclopedia sier at Nimrod var «han som fikk alt fo lket til å gjøre opprør mot Gud.» 12
Historieskriveren Josefus skrev:
«Det var Nimrod som opphisset dem til en slik fornærmelse og forakt for Gud... Han forandret også gradvis
styreformen til tyranni, fordi han ikke så noen annen måte å fjerne menneskenes gudsfry kt på... og mengden var svært villig til å følge Nimrods b eslutninger... og de bygget et tårn, der de sparte verken smerte
eller var likegyldige i arbeidet, og på grunn av mengden av hjel pende hender som var engasjert i arbeidet,
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vokste tårnet seg svært høyt... Stedet der de bygget tårnet heter nå Babylon.»

Etter å ha samlet informasjon i årevis, utgav Alexander Hislop boken «The Two Babylons». Dette er resultatet av et lengre studie i historie, legender og mytologi, o g han
viser her hvordan den babylonske relig ionen utviklet seg rundt Nimrod, hans mor og
kone Semiramis, og hennes horsønn.
I følge Hislop, som selv siterer flere historieforskere, har den babylonske religionen
gått til Romerriket via Fønikia, Egypt og Grekenland. 14
Før jeg tar for meg den babylonske mysteriereligionens ulike grener, vil jeg utdype
noen særtrekk ved det originale religionssystemet.
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«Det store særegne trekk ved det gamle babylonske system, var de kaldeiske «mysterier», som for met en
slik viktig del av dette systemet... Å drikke «mystiske drikkevarer,» sier Salverte, var absolutt nødvendig for
alle som søkte å bli innviet i disse mysteriene . Disse «mystiske drikkene» besto av en blanding av «vin,
honning, vann og mel». Fra ingrediensene man åpent brukte, og fra egenskapene fra andre som ikke åpent
ble erkjent brukt, men som man vet var a nvendt, kan det ikke være noen tvil om at de har hatt berusende
egenskaper. Og før aspirantene hadde kommet under deres kontroll , og deres forstand hadde blitt sløvet
og deres følelser egget av den rusende drikken, var de ikke påpasselig forberedt for hva de skulle høre eller
se... Mysterienes... hovedsakelige formål var å fortrolig introdusere, litt etter litt, under dekke av hemm eligholdelse og stadfestet ved en ed, hva som ikke ville ha vært trygt med det samme å legge åpent frem...
De kaldeiske mysterier kan spores helt tilbake til Semiramis ` tid, kun noen få århundre etter syndfloden.
Hun er kjent for å ha innpreget i folket bildet av sitt eget fordervede og fo rurensede sinn.
Denne vakre, men frafalne dronning av Babylon , var ikke bare selv et forbilde på uhemmet lyst og tøyle sløshet, men i formingen av Mysteriene utøvet hun en dominerende rolle, og hun ble i disse tilbedt som
Rhea, gudenes Moder, gjennom slike avskyelige ritualer som identifiserer henne med Venus, all urenhets
Moder. Hun hevet byen der hun regjerte til en fremtredende, men sk adelig stilling blant nasjonene, selve
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avgudsdyrkelsens og den rituelle prostitusjonens h ovedsete.»

Mysteriene dreier seg i stor grad om oversa nselige opplevelser. Disse påståes å være
en forsmak på «himmelen», hvor mennesker som ennå er innesperret i kroppens fen gsel kan slippe ut og ha samvær med gudene fo r en kortere periode.
Det anvendes flere metoder for å slippe ut av fengselet. Berusende midler som hasj,
marihuana, LSD, meskalin m.fl., rytmisk musikk og monoton sang var og er de vanligste
metodene.
For at gudene skal reagere po sitivt på en «henvendelse», må de få hva de begjærer.
De må blidgjøres. Dette gjøres ved sex - og blodritualer. Utgytelse av blod er viktig, og
da aller helst menneskeblod.
Menneskeofringer av både voksne og barn, kannib alisme, utstrakt bruk av tortur b åde på seg selv og andre, rituelle selvkastreringer og pe rverse seksuelle orgier er bare
et lite utdrag av bestialiteter som måtte til for å blidgjøre gudene og skikke seg for
samvær med dem. Disse ritualene ble feiret til spesielle tider. Noen av datoene er
kjente dager hvor vi ofte har fri fra arbe idet:
1.mai: Grand Climax - Blodritualer
21.juni: Sommersolvervs festdag - Sexritualer
29.oktober: All hallow Eve - Blodritualer
1.november: Hallowee n - Sexritualer
22.desember: Vintersolverv - Sexritualer
24.desember: High Grand Climax - Blodritualer
For å bane veien for en rettferdiggjort og mer utbredt utførelse av disse bestialiteter
i dag, har Mysterienes ledere forsøkt å fjerne den kristne virkelighetsoppfattelse;
troen på en Gud, døden som en søvn, frelse ved tro, dommen og de kristne verdino rmene. Gjennom en massiv bearbeidelse av folks livssyn, har Mysterienes led ere opp
igjennom tidene lykkes i å få folk bort fra en sann og sunn virkelighetsop pfattelse.
Det ligger flere forhold til grunn for praktiseringen av menneskeofringer og de gr usomhetene som hørte til. I boken «Human sacrifice in hi story and today», s.97, legger
Nigel Davies disse forholdene til grunn:
«De underliggende forhold endres ikke; mangel på en menneskekjær frelser, mangel på en sunn human
etikk, og sist men ikke minst, troen på en endeløs syklus av gjenfødelser som forvandler døden til en triv iell begivenhet.»
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I dag varierer menneskeofringsritualene f ra system til system, og fra land til land. I
de mest ekstreme bevegelsene brukes ekte menneskeblod, mens andre kun har ritualer
som henspeiler til slike foreteelser. Hovedpoenget er likevel at alt stammer fra den
babylonske religionen.
For å bane veien fo r en ny tidsalder hvor Mysteriereligionen, dens ledere og ette rfølgere er de eneste mennesker som får vandre over jordens overflate, har religionens
ledere hatt som mål å gjennomsyre vårt samfunn med sin antikristelige filosofi. Pr oblemet er at de aller fl este innvidde brødrene ikke er klar over hvor syst emet leder.
Man får ikke presentert alt på en gang, men blir langsomt hjernevasket. Ens evne til å
bedømme etiske normer svinner bort, fordi grunnlaget for disse undergraves på en
snedig måte.
Dette er årsaken til at losjenes virksomhet holdes skjult. Veien blir staket opp slik at
lys blir mørke, og mørke blir lys.
Hislop sier dette om årsaken til Mysterie -systemenes konsekvente hemmeliggjørelse
av sine aktiviteter:
«Det var derfor av spesiell nødvendighet, hvis avgudsdyrkelsen skulle innføres, spesielt en slik motbydelig
avgudsdyrkelse som det Babylon ske system praktiserte i sine innerste gemakker, at det ble utført skjult og
i all hemmelighet. Selv om det ble innført ved makt, så ville det kan skje ha ført til oppstand og voldelige
forsøk på å fjerne denne fra de edlere blant folket. Ikke nok med det, hvis systemet hadde åpenbart sine
hemmeligheter med det samme, ville dette alarmert folkets bevissthet, og de ville b ekjempet systemets
mål. Dette mål var å binde hele menneskeheten i en blind og absolutt underkastelse til et hierarki ful lstendig avhengig av Babylons herskere. I utførelsen av dette systemet måtte all kunnskap, religiøs og
verdslig, monopoliseres og domineres av presteskapet. Disse gav kunnskapen videre til de som ble innviet i
«Mysteriene«, hvis dette passet med det store systemet av åndelig despotisme som de administrerte. Slik
ble folket, overalt hvor dette Babylonske system fikk herredømme, totalt a vhengige av prestene. Prestene
var de eneste forvaltere av religiøs kunnskap; de hadde den eneste sanne tradisjon som den offentlige rel igions skrifter og symboler kunne fortolkes gjennom. En blind og ubetinget underka stelse av dette systemet
16
var den eneste kjente vei til frelse.» (Sammenlign med den katolske kirkes dogmer )

Årsaken til systemenes hemmeligholdelse er frykt for massenes reaksjon hvis ritual ene og systemets mål ble offentliggjort. For massene holdes denne kunnskapen skjult,
fordi systemet til sjuende og sist ikke er gunstig for folk flest. Poenget er at systemet
arbeider for en samfunnsform som undertrykker og utnytter ma ssene, til fordel for de
få «opplyste».
Resultatet av at skolene, både de religiøse og de verdslige, ble kontrol lert av prestestanden, var at folket ikke skulle lære å tenke selv. De fikk bare den kunnskap som ikke
ville sette systemet i fare. Dermed ville ingen være til hinder for at systemets mål ville
kunne realiseres og konserveres.
En engelsk Lady, som i mange år har studert okkulte bevegelser, sier følgende om
disse læresystemene:
«Teokratiets makt, eller utøvelse av myndighet over folket, hviler på et dobbelt eller dualistisk læresystem,
nemlig eksoterisme (kunnskap for alle) og esoterisme (kunnskap utelukkende for innvidde). Det første er et
system som massenes tanker og livsstil blir programmert gjennom. Det andre er hierarkiets skoler hvor de
17
utvalgte innvidde opplæres, de som er bestemt til å ivareta reglene presteskapet har pålagt folket.»

Grovt sett kan vi i dag skille ut to hovedgrener av det babylonske mysteriesystemet.
Begge har bevart den opprinnelige målsetting, nemlig en verden styrt av deres rel igion, og begge h ovedsystemer er basert på esoterisme og eksoterisme. De to grenene
kan hovedsakelig ski lles i et totalt okkult system og et forkristnet, men allikevel i kje rnen, okkult system. Grensene mellom disse er forholdsvis flytende i de lavere gradene.
Ved hjelp av frimureriet bindes disse to sammen.
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Koordinatoren på den okkulte siden er Illuminati, mens den katolske kirke med jesuittene i spissen former det forkristnede hedensk apets koordineringsorgan. (nærmere
beskrevet under Fra Babylon Til Vatikanet ) Begge har et utall av forskjellige grener som
de virker gjennom for å nå sine mål.
Disse systemene har historisk tilsynelatende bekjempet hverandre og vært bitre
fiender. Historien fra inkvisisjonen, via den franske revolusjonen og opp til våre dager,
er et blodig vitnesbyrd om de nne kampen. Likevel er det tyd elig at det er det samme
systemet som virker hele tiden, og at den k atolske kirke trekker i trådene.
De rent okkulte systemene var i mange år underlegne, og ble forfulgt av den katolske
kirke på lik linje med de kristne. Men på slutt en av 1700-tallet tok kampen tilsynelatende en annen vending.
ORGANISASJONEN ILLUMINATI
1. mai 1776 ble det dannet en organisasjon sterk nok til å gjennomføre de okkultes
mål. Grunnleggerne ønsket en fullstendig ren babylonsk religion uten forkristnede r itualer, kristen terminologi og konkurranse fra et hedensk, kristent system. Flere kilder
hevder at de satte seg som mål å utrydde den katolske kirke med dennes forkristnede
hedenskap, samt utrydde all sann kristendom. Sannsy nligvis var dette bare en fordekt
hensikt. Organisasj onen fikk navnet Illuminati av Bavaria.
For å unnvike et forvirrende element, er det viktig å merke seg følgende med hensyn
til navnet på denne organisasjonen:
«Illuminati var et gammelt mystisk navn på skoler eller grupper som undervi ste i babylonsk mystisisme (illuminisme). Illuminati er brukt i de siste to tusen år om de som
trodde og underviste i doktrinen om det indre lys. Den vestlige ekvivalenten er he rmetisme og gnostisisme. De som ble åndelig eller intellektuelt opplyst i de ga mle babylonske mysterier, ble innvidd i mysteriene og kalt en illuminert. De var da i stand til å
konversere med engler og avdøde.» 18
Foruten å være en samlebetegnelse på ulike Mysterieskoler, har ordet også blitt
brukt som navn på ulike hemmelige organisa sjoner, som fungerer som utdanningsse ntra i mysteriene. Her kan kort nevnes Illuminati av Spania (1520), Illuminati av Stoc kholm (1721), Illuminati av Avignon (1760). Men ingen av disse organisasjonene kan
uten videre sammenlignes med Ill uminati av Bavaria. Når jeg i ettertid bruker navnet
Illuminati, så er det sistnevnte organis asjon jeg sikter til.
Denne organisasjon ble grunnlagt av Adam Weishaupt 1. mai 1776. Weishaupt ( 17481811) var utdannet jesuitt, som var og er den katolske kirkes sterkeste organisasjon.
Han hadde et professorat ved universitetet i Ingolstadt, der han underviste i kirkerett.
Det hevdes at han der lærte å hate jes uittene og alt de sto for, og svor på at han ville
19
ødelegge dem og alt det de rep resenterte. Det er likevel vanskelig å feste lit til dette
utsagnet, siden en frafallen jesuitt alltid er eller blir en død jes uitt. Om dette vitner
eden som alle jesuitter må inngå, og som ikke levner en frafallen jesuitt noe lystelig
fremtidig liv:
"Som bekreftelse på at jeg herved overgir mitt liv, min sjel og alle mine legemlige krefter, vil jeg med den
dolk jeg nå mottar undertegne med mitt navn, skrevet i mitt blod, som vitnesbyrd på det; og skulle jeg vise
meg å være falsk eller svak i min avgjørels e, kan mine brødre og medsoldater i pavens militia kutte av mine
hender og føtter, min strupe fra øre til øre, sprettet opp min mage og fylle den med brennende svovel,
sammen med all den avstraffelse som kan påføres meg på denne jord, og må min sjel bli to rturert av de20
moner i et evig helvete for alltid!"
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Siden Weishaupt likevel fikk holde det gående, er det mest trolig at dette var en
dekkoperasjon for ikke å knyttet Illuminati til et verk av den katolske kirke. Faktum er
at alle Illuminatis ledere var jesuitter, og derfor må Illuminatis og frimurernes bevege lser også sees i lys av den katolske kirkes planer for en ny, religiøs ve rdensorden. Mer
om dette senere.
Weishaupt og hans medsammensvorne utarbeidet en plan hvor alle okkulte system ene kunne reduseres til ett sentralstyrt system. På dette vis opprettet de et mektig o rgan, med tilstrekkelig tyngde til å velte og utrydde kirkens tyra nni. 21
Weishaupt forfektet Rousseau`s ideer, og mente at sivilisasjonen var en stor feil.
Mennesket skulle ikke ha noen be stemmende autoritet å forholde seg til, men skulle
stå fritt til å gjøre alt etter egen fornuft. Anarki er et godt ord for denne samfunns (u)orden. For å oppnå sine mål, utarbeidet han også en plan om hvordan menneskeh eten kunne føres tilbake til dette idealet. Et sentralt punkt i denne planen var at he nsikten helliget middelet, et velkjent k atolsk konsept. Dette var den første lekse man
lærte som Illuminist, noe som tydelig åpenbarer seg i alle de bevegelsene som organ isasjonen står bak, fra Weishaupts tid og til nå. 22
Årsaken til at vi i ettertid kan vite noe om denne konspirasjon en, bunner i en spesiell
hendelse:
En evangelist og Illuminati -medlem ved navn Jacob Lang, kalt Lance, ble i juli 1785
truffet av et lyn i byen Ratisbon. Liket ble und ersøkt av politiet i byen, og de oppdaget
en del papirer som var innsydd i klærne hans. Det viste seg at Lance var kurer for den
superhemmelige frimurerorganisasjonen Ill uminati. Illuminati hadde på denne tiden
hovedkvarter i Frankfurt am Main. Papirene La nce bar, besto av en liste med Illumin ati-medlemmer og en del dokumenter. Disse dokumentene var instruksjoner til losjene i
Frankrike angående iverksettelsen av en fransk revolusjon.
Politiet i Ratisbon sendte materialet til myndighetene i øvre Bavaria, s om igjen undersøkte disse nærmere. De tok saken på alvor, og for etok husundersøkelser hos flere
av medlemmene på listen. Her fant man ytterligere papirer vedrørende Illuminatis pl aner, i tillegg til en del korrespondanse lederne imellom. 23
Myndighetene i Bavaria foretok en grundig gjennomgang av disse papirene, og sa mlet disse i tre forskjellige bøker.
1. Einige Originalschriften des Illuminaten -ordens. (München, 1787)
2. Nachtrag von weitern Originalschriften, etc. (München, 1787)
3. Die neuesten Arbeiten des Spart acus und Philo in dem Illuminaten -orden. (München,
1794) 24
Disse bøkene ble så sendt til alle Europas styresmakter som en alvorlig advarsel om
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bevegelsens revolusjonære mål og planer. Europas styresmakter tok ikke advarselen
om Illuminati alvorlig, og a vfeide det hele som drømmerier. 26 Dette var selvfølgelig en
tabbe. Men, tatt i betraktning at Illuminati på denne tid hadde over tre millioner me dlemmer 27, og at de aller fleste hadde viktige stillinger i alle europeiske lands myndigh eter, så er det ikke sjokk erende.
Tre år senere ble Europa rystet av den blodige franske revolusjonen , nøyaktig etter
de planene som ble beskrevet i disse bøkene. For å fjerne enhver tvil om disse bøkenes
autentisitet, skrev utgiverne følgende i begyn nelsen av den første b oken:
«De som tviler på denne samlings autentisitet, kan selv komme hit til de hemmelige arkiver, hvor de på f o28
respørsel vil få fremlagt de originale dokumentene.»
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To år før disse ble sendt rundt, ble to separate bind utgitt. Disse inneholdt rettsfo rklaringen gitt fra fire professorer som alle var ex - Illuminister. Deres navn var
Utschneider, Cossandey, Grunberger og Renner. Disse Marianen Academy - professorene levnet liten tvil om Illuminati`s djevelske natur. De deklarerte at all r eligion, all fedrelandskjærlighet og lojalitet til landets ledelse skulle tilintetgjøres. Samfunnet skulle
splittes fullstendig opp, og «enhver a nstrengelse måtte gjøres for å skape splid, ikke
bare mellom fyrstene og deres undersåtter, men også mellom sta tsrådene og sekret ariatet, og til og med mellom foreldre og barn. Man ville også oppmuntre folk til å begå
selvmord ved å få dem til å tro at dette var en overmåte vellystig nyte lse.» 29
Den skotske naturfilosofi -professoren, John Robison, som selv var en hø yt gradert og
anerkjent frimurer, gir følgende karakteristikk av Illuminati:
«Illuminati avsverget seg kristendommen og forsvarte sanselige nytelser. «I losjene deklarerte man døden
som en evig søvn. Patriotisme og lojalitet ble kalt trangsynt fordom, og v ar ikke til menneskenes beste».
Videre «regnet de alle fyrster for å være snyltere og tyranner, og alle samfunnets priviligerte var deres
medsammensvorne... de ønsket å utslette lovene som beskyttet eie ndom oppsamlet gjennom langvarig og
vellykket industrivirksomhet; og i fremtiden å forhindre slik oppsamling. De ønsket å innføre universell fr ihet og likhet, og menneskets umistelige rett... og, som en forberedelse til dette, skulle man fullstendig
fjerne all religion og vanlig moral, og i tillegg bryte ned familiebåndene ved å fjerne bryllupseden og hindre
30
foreldrene i å oppdra barna.»

Deres endelige målsetting kan kort og enkelt summeres opp i 6 punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utslettelse
Utslettelse
Utslettelse
Utslettelse
Utslettelse
Utslettelse

av
av
av
av
av
av

monarkiet og alle ordnede myndigheter.
patriotisme og nasjonalføle lse.
privat eiendom.
arv.
familien og alt som binder denne sammen.
all religion.

I dette henseende er det viktig å bemerke at både Robespierre og Voltaire, revol usjonens inspiratorer, var jesuitter, s elv om historien benevner dem som frafalne. Må lsettingen til Illuminati sammenfaller da også med den katolske kirkes planer om å se tte inn en motrefo rmasjon. Jesuittene ble da nnet i 1534 nettopp med dette for øyet.
Protestantismen hadde fått fo tfeste blant konger og geistlige, og en plan måtte legges
for å bekjempe monarkiet og nasjonalfølelsen, som var et hinder for at den katolske
kirke kunne gjenerobre sitt tapte te rreng.
En konspirasjon var nødvendig for å trekke oppmerksomheten bort fra den katolske
kirke. For å oppnå målene sine, bestemte konspirasjonens ledere seg for å benytte seg
av frimureriet.
«Fakta viser at Illuminati, og dennes underavdeling, frimureriet, fungerer som et hemmelig selskap inne n31
for et hemmelig selskap.»

Illuminati ønsket å holde seg skjult, men hvis dette ikke lot seg gjøre, ville dens me dlemmer betegne den som en «uskyldig filantropisk b evegelse». 32
Når Weishaupt under avhør ble konfrontert med papirene vedrørende Illuminati og
deres ødeleggende planer, fornekte t han dem ikke. Han gjorde ingen forsøk på å bor tforklare deres autentiske opphav. Men han forsvarte seg med at bevegelsens mål var
misforstått, og at den kun var en uskyldig, filantropisk bevegelse. 33
Om grunnen til at Illuminati valgte frimur eriet som sitt skjul, siterer Robison:
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«Dens usynlighet er vår Ordens store styrke. La den aldri noe sted vise seg med sitt eget navn, bare under
dekke av andre navn, ... Intet er mer egnet enn frimureriets tre l aveste grader; offentligheten er vant til
dem, forventer lite fra dem, og derfor fester de liten oppmerksomhet ved dem. Ved siden av dette er et
«lærd eller studert» selskap best egnet for våre hensikter. Hadde ikke frimureriet eksistert, ville et slikt
dekke blitt konstruert. Det kan også være mye mer enn bare et dekke, for det kan være en mektig drivkraft
i våre hender. Gjennom å etablere leseselskap og leiebiblioteker, og så ta disse under vår kontroll og su p34
plere disse gjennom vårt arbeid, kan vi snu folks tankegang i den retning vi vil.»

Frimurerlosjene er altså anvendt som et skalkeskjul for at ikke Illuminati og den k atolske kirke skal motarbeides som en kjent organisasjon. Folk forventer ikke noe spes ielt fra dem, derfor kan de være en mektig drivkraft i Illuminatis hender. Dette minner
om en ulv i fåreklær. I vår høyteknologiske tidsalder er ikke lenger leseselskap og bo kklubber de beste medier som folks tankegang kan bli ledet gjennom. I dag har aviser,
TV og andre media i stor grad overtatt denne rollen, mens de utvalgte i samfunnets
viktigste stillinger utdannes spesielt i de frimur eriske losjene.
Hvordan fungerer denne ordenen i dag? Jack Harris, som var frimurer langt opp i sy stemet, og hoppet av, skriver bl.a:
«Det foregår et sjakkspill av enorme dimensjoner. De som blir frimurere for å ha litt hygge og fellesskap er
de virkelige brikker i spillet. De utgjør en front eller dekke for den virkelige plan og handling i dette spillet.
Ute i kulissene manipulerer mesterspillerne vår regjering og verden ellers for en endelig overtagelse og po35
litisk sjakk matt.»
«Selv om frimureriet hevder å tro på et øverste vesen (naturens gud; en kraft), er sluttresultatet av en
frimurers tro identisk med humanistens, nemlig guddommeliggjøring av en elite som Albert Pike (frimure r36
nes leder på 1800-årstallet) har vist til. Frimurernes mål er verdensherr edømme.»

I svært mange tilfeller kaller de ulike ordenene seg kristne. Under dette dekket har
de et langt større rekrutteringsgrunnlag, ved siden av at dette har en beroligende e ffekt på folk. Vandringen mot større lys er i mange tilfeller forklart å skulle gi en langt
bedre oppfattelse av kriste ndommen. Derfor hevdes det at Jesus var stormester og den
egentlige grunnlegger av mysteri ene. 37
Men dette er bare et bedrag. Weishaupt sa:
«Jeg sier at frimureri er fordekt kristendom ... og slik jeg forklarer dette, trenger ingen å være flau for å
38
være en kristen. I virkeligheten fjerner jeg senere dette navnet, og e rstatter det med FORNUFT.»

Det som egentlig skjer i losjene, er følgende: Kristne skal ledes til deisme. Deistene
kan ledes til naturalisme. Naturalistene kan ledes til ateisme. Og ateistene kan ledes til
Luciferianisme eller Satanisme . 39 Fra losjene spres dette videre i samfunnet, via de ul ike medier, hvis ideologi stammer fra l osjene.
LODGE TEODORE DE BON CONSEIL
Et interessant spørsmål er om Weishaupt var alene om å grunnlegge Illuminati, eller
om det var flere, kanskje med andre mer langsiktige planer enn ham?
Historikere, som f.eks. Nesta H. Webster, antyder ham som en blant fler e i en gruppe
frimurere. Han ble offisielt innviet i «Lodge Teodore de Bon Conseil» i München i 1777,
«fra dette tidspunkt finner vi ham kontinuerlig opptatt av å oppdage frimureriets
hemmeligheter, selv om han hele tiden hevdet en høyere kunnskap. Men på samme tid
er det ikke sikkert at ikke en in dre sirkel i Theodore -losjen kan ha vært først på banen,
og at Weishaupt hele tiden var en ubevisst agent. Et svært interessant lys er kastet
over dette spørsmålet i Mirabeaus memo arer.» 40
M. Barthou forteller oss følgende om disse memoarer i sin bok «Life of Mirabeau»:
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«Mirabeau hadde tidlig blitt medlem av en frimurer -forening. Denne tilslutningen gav ham fullmakt som
medlem i en hollandsk losje, og det ser ut til at han, en ten spontant eller som følge av en forespørsel,
tenkte på å fremlegge en organisasjon, hvis planer vi besitter, ikke skrevet med egen hånd... men ved en
avskriver Mirabeau hadde knyttet til seg ... Dette arbeidet viser seg å tilhøre Mirabeau, alle hans men inger, prinsipper og stil vil bli fu nnet her.»

Det samme arbeidet fortsetter med å gjengi hele dokumentet, som har til overskrift:
«Memoarer angående en fortrolig forening som vil bli etablert i frimureriet for å
bringe dette tilbake til sine sanne prins ipper, og få det virkelig til å strekke seg ut mot
menneskehetens beste, trukket opp av F. Mi ----, for tilfellet nevnt som Arcesilas, i
1776.»
M. Barthou`s resymé av disse memoarer forteller oss en del om innholdet: «Denne
gruppen besto av medlemmer i «Lodge Teodore de Bon Conseil» i München....Helt fra
sin ungdom var han (Mirabeau) en frimurer. Blant hans papirer var det funnet, nedte gnet ved en avskriver, en internasjonal frim urerorganisasjon som han uten tvil dikterte i
Amsterdam. «Dette pr osjektet bygger på menneskenes solidaritet, på instruksjonenes
fordel, og på dirigeringen av myndighetene og det lovgivende system... Mirabeaus sinn
hadde modnet. Pliktene han skisserte for «brødrene i de høyere gradene» fas tsatte til
og med en fullstendig plan av refo rmer som, på visse områder, lignet svært mye på det
senere fullførte verket «Constituent»: Undertrykkelse av slaveriet på land og retten til
å eie egen jord, avskaffelse av ufrivillige plikter, av laug og frie selskap, av moms og
avgifter, senking av beska tningen, presse- og religionsfrihet, oppheve lsen av spesielle
rettsområder. For å kunne organisere, utvikle og nå målet, tok Mirabeau jesuittene
som eksempel: 'Vi har helt divergerende syn,' sier Mirabeau, 'mht. opplysningen av
mennesket og å gjøre det fri tt og lykkelig, men vi må og kan gjøre dette ved identiske
metoder, og hvem vil forhindre oss i å benytte til det g ode, det jesuittene har anvendt
til det onde?'
I sine memoarer nevner ikke Mirabeau noe om Weishaupt, men i «Historie de la M onarchie Prussienne» gir han en lovprisende redegjørelse av Illuminati av Bavaria. Her
refererer han til Weishaupt ved navn, og viser hvordan Ordenen er vokst frem av fr imureriet... denne redegjørelsen samsvarer punkt for punkt med memo arene han selv
gjorde i 1776, dvs. idet samme året Illuminismen ble grunnlagt:
«Lodge Teodore de Bon Conseil» i München var stedet der en liten gruppe kloke og
gode menn var lei av å bli kastet omkring av frimureriets uenighet og tomme løfter.
Lederne der besluttet å innpode på deres egen g ren et annet hemmelig selskap som de
gav navnet «Order of the Illumine`s». De formet denne etter den katolske Jesuitterordenen, samtidig som deres planer var diametralt mo tsatt.» Nok et tegn på Illuminatis
egentlige opphav, den katolske ki rke.
Memoarene funnet i Mirabeaus hus var derfor ikke annet enn Illuminatis program
utarbeidet av ham i samarbeid med Theodore -losjens indre ring av frimurere. Illumin atis korrespondanse inneholder flere referanser til en indre ring under navnet «The
Secret Chapter of the Lodge of St. Theodore», som Weishaupt, etter sin innvielse i fr imureriet, indikerer nødvendigheten av å få fullstendig kontrollert av illum inismen. Det
er sannsynlig at Weishaupt hadde kontakt med denne hemmelige avdelingen før sitt
formelle opptak i losjen. 41
Det er derfor slett ikke umulig at Weishaupt til å begynne med var en agent for mer
erfarne konspiratører, med rene politiske mål skjult bak en plan av sosiale reformer,
og som i professoren fra Bav aria så en smart organisator som kunn e bli engasjert til å
utføre deres plan. 42 Hvem de andre medle mmene i Theodore-losjens indre ring besto
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av, er ikke 100% sikkert, men jeg vil nevne en gruppe som på denne tiden var i ferd
med å bygge opp sitt imperium, og som er regnet for å ha spilt en bet ydelig rolle i
denne sammenhengen.
FRIMURERKONGRESSEN I WILHELMSBAD 1782
Illuminatis ønske om å kontrollere alt frimureri gikk fullstendig i oppfyllelse under
den store internasjonale frimurerkongressen som startet i Wilhelmsbad 16.juli 1782.
Her møttes representanter for alle de hemmelige selskaper - martinister, frimurere og
Illuminati, som på denne tid hadde 3 millioner medlemmer spredd over hele kloden.
Blant disse forskjellige ordenene hadde kun Illuminati av Bavaria utarbe idet en konkret
aksjonsplan, og fra denne tid av var det de som tok kontrollen. 43
En ærlig frimurer, Comte de Virieu, fortalte i sin biografi fra denne kongressen at
han hadde fått med hjem «..tragiske hemmeligheter. Jeg vil ikke betro dem til deg. Jeg
kan bare si deg at disse er langt mer alvorligere enn du tror. Sammensvergelsen som
har blitt flettet sammen, er så gjenno mtenkt at det vil være ... umulig for monarkiet og
kirken å unnslippe.»
Fra dette tidspunktet av snakket Comte de Virieu ifølge hans memoarer bare om fri44
mureriet med skrekk,
At Illuminati virkelig lyktes i å infiltrere og ta kommandoen over frimureriet, sier
John Robison med følgende ord:
«Jeg har observert disse doktrinene gradvis forvirre og forandre alle de forskjellige frimurersystemene,
inntil det til slutt ble dannet et selskap med den overordnede hensikt å fjerne alle religiøse institusjoner,
45
og å kullkaste alle Europas regjeringer.»

På kongressen ble det bl.a. bestemt at det illuminerte frimureriets hovedkvarter
skulle flyttes fra München ti l Frankfurt am Main, og at jøder fra denne tid skulle få a dgang til losjene. Frankfurt var senter for den tunge jødiske kapital, og kontrollert av
familier som: Mayer Amschel, som senere ble Rothschild , Oppenheimer, Wertheimer,
Schuster, Speyer, Stern, m.fl. 46
«Fra denne hovedlosjen i Frankfurt ble den gigantiske pl anen vedrørende verdensrevolusjonen satt i verk
47
...»

Det første trinn på denne veien var å få fullstendig kontroll over en større nasjon.
Dette landet skulle så brukes som broho de for videre fremstøt. Landet de ville starte
med var Frankrike.
I sin bok «The French Revolution» viser Nesta H. Webster hvordan Illuminati gje nnomførte den franske revolusjonen. Dette skjedde gjennom Grand Orient - frimurerlo48
sjene. I 1789 var alle de 26 6 Grand Orient - losjene «illuminisert».
Franske frimurere proklamerer stolt at den franske revolusjonen var et resultat av
deres arbeid. 49
Et problem mange støter på her, er påsta nden om at Illuminati ble oppløst i 1785, da
myndighetene bannlyste bevegelse n. Weishaupt selv hevder dette overfor myndighe tene, men i et brev til en annen av I lluminatis ledere, Cato, sier han:
«Jeg har vurdert alt og forberedt det slik at om Ordenen i dag falt sammen, så vil jeg i løpet av et år gje noppbygge den mer briljant enn noensinne. Gjennom denne planen skal vi styre menneskeheten. Slik skal vi,
50
ved enkle midler, sette alt i bevegelse og i flammer.»

Dette tatt i betraktning, ved siden av det faktum at Illuminati under kongressen i
Wilhelmsbad i 1782 tok fullstendig over kontrollen av frimureriet, gjør det uansvarlig å
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ignorere Illuminati. Studerer man så historien i lys av Illuminatis planer, så er det liten
tvil om at organ isasjonens arbeidsplan er fulgt.
Det er antydet at Illuminati fikk Napoleon til makten, og at han skulle være den som
utvidet Illuminatis brohode i Frankrike. Men Napoleon vendte ryggen til Illuminati og
deres planer, og gikk sin egen vei. Det ble hans bane. Under Napoleons felttog mot
Russland hindret Illuminati Napo leons forsyningskanaler. I litt over ti år ble Illuminati
og frimureriet undertrykket i Europa, men ved Napoleons fall kom de sterkere tilb ake.
ALTA VENDITA
Fra Tyskland flyttes så Illuminatis hovedkvarter til Italia. Carbonari s øverste losje, Alta Vendita, grunnlagt 1809, ble infiltrert, 51 og det var «Haute Vente Romaine» som i
tiden 1814 til 1848 ledet verdensrevolusjonen. 52
George Dillon forteller oss at de
«..italienske genier passerte fort tyskerne i sluhet, og rask t, kanskje raskere enn Weishaupt forlot scenen,
var hovedsenteret for verdens hemmelige samfunn kontrollert av Alta Vendita, den høyeste losjen i det It alienske Carbonari. Alta Vendita kontrollerte det mest okkulte frimureriet i Frankr ike, Tyskland og England;
og inntil Mazzini vristet septeret fra dette selskapet, fortsatte det med full styrke å lede Europas revol u53
sjoner.»

Hva Alta Vendita sto for, kommer tydelig frem i et hemmelig dokument som dannet
retningslinjene for Ordenen. Dokumentet ble trykket a v Alta Venditas ledelse, og ha dde navnet Permanent Instructions, eller Practical Code of Rules, Guide for the Heads of
the highest Grades of Masonry . Dokumentet ble gitt til Nubio (flere kilder hevder dette
er Karl Rothschild), som tok det med seg til Roma i 1824 for å iverksette planen. 
Practical Instructions er et av de klareste uttrykk for frimureriets mål og arbeidsm etoder. Både i forberedelsene og gjennomførelsen av den franske revolusjonen og i fr imureriet etter 1815. Frimur eriet i dag er en del av d en samme bevegelsen, og de har
de samme mål og de samme metoder som sine tidlige brødre. 
Frimureriet fikk et stort problem da denne arbeidsplanen kom bort fra dem. Det ble
ofret enorme summer for å skaffe den til veie igjen. Men før planen kom til rette, hadde noen tatt avskrift av den. 
Utdrag av Practical Instructions:
«Nå når vi er samlet i en aktiv organisasjon, og vår Orden begynner å regjere, ... reiser det seg en stor ta nke. Denne tanken har alltid opptatt en stor del av deres sinn som streber ette r en universell gjenfødelse.
Tanken er å frigjøre Italia, som en dag skal frigjøre hele verden - en republikk av Brorskap, Harmoni og
57
Menneskelighet.»
«Vårt endelige mål er identisk med det til Voltaire og den franske revolusjon, den endelige ødeleggelse av
den katolske kirke og den kristne idé som, hvis den blir stående på Roms ruiner, vil føre til en gjenoppli v58
ning av kristendommen senere hen.»
«Derfor har pavemakten i sytten hundre år blitt innvevd i Italias historie. Italia kan ikke gjøre noe uten
samtykke fra Pontiffen. Med ham har hun Briareus hundre armer, uten ham er Italia dømt til ynkelig imp otens, splid og fiendskap... En slik tilstand kan ikke fortsette. Uansett hvem P aven er, vil han ikke gå inn i et
hemmelig selskap. Det blir derfor de Hemme lige Selskapers oppgave å ta det første skrittet mot Kirken og
Paven, med den hensikt å beseire begge. Det arbeidet vi har påtatt oss, er ikke en dags jobb, ei heller en
måneds, eller et års arbeid. Det vil kanskje ta mange år, kanskje ett århundre, mens s oldatene dør i våre
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rekker og kampen fortsetter.»
«Det vi skulle etterstrebe, det vi burde vente på, slik jødene venter en Messias, er en Pave etter vårt hjerte... Vi behøver en pave for oss selv, hvis en slik pave var mulig. Med en slik ville vi kunne marsjere mer
sikkert mot stormingen av Kirken... hvis vi bare hadde lillefingeren til Peters etterfølger engasjert i vårt
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plott, ville den lillefingeren fremme vår sak bedre enn Urban II og St. Bernards korstog for Kirken. Vi stoler
60
på at vi enda vil kunne klare å oppnå dette overordnede mål for våre anstrenge lser.»

Mazzini`s mål med Alta Vendita og frimureriet viser seg å være helt identisk med
Adam Weishaupt`s mål med Illuminati. Begge ville bruke dette som et skjul for å ød elegge den katolske kirke og fremme et nytt samfunnssystem. Var dette kun en uttalelse
for ikke å knytte Alta Venditas arbeid sammen med den katolske kirke? Historien viser
at den katolske kirke etter sitt banesår i 1798 slett ikke mi stet makten sin mot 1900 tallet, men derimot har økt sin innfl ytelse betraktelig i den senere tid .
Den diktatoriske samfunnsmodellen Weishaupt adopterte fra Platon gjennom Rou sseau, finner vi igjen i Mazzini`s ideer om samfunnets oppbyggelse. Mazzini`s mål med
frimureriet viser seg i dag å være identisk med revolusjonær marxisme. 61

NEW AND REFORMED PALLADIUM RITES
Mazzini opprettet kontakt med Albert Pike , leder av Scottish Rites. Sammen utarbe idet de en endelig plan hvor deres mål ville bli oppfylt. Disse to sto re ledere sto godt til
hverandre. Albert Pike var ideologen, og Mazzini den praktiske. For å bevare kontrollen
over hele frimureriet, bestemte de seg for ikke å favorisere noen bestemt orden.
Mazzini skrev til Pike 22. jan. 1870:
«Vi må tillate alle føderasjonene å fortsette slik de er, med sine systemer, sine sentrale ledere og deres
forskjellige måter å bevege seg mellom de ulike høyere gradene i sine egne ritualsystemer, organisert slik
de er i dag. Men vi må utforme en enestående rite, som vil forbli uk jent, hvor vi vil kalle de høyt graderte
frimurere som vi velger ut. I forhold til sine frimurerbrødre, må disse menn love den strengeste hemmeli gholdelse. Gjennom denne enestående rite vil vi styre alt frimureri. Vi vil da bli et internasjonalt senter, d e62
sto sterkere fordi vår retning vil være ukjent.»

Denne nye orden ble grunnlagt 20. sept. 1870. Samme dag som invasjonshæren, l edet av frimureren General Cadorna, inntok Roma og satte en stopper for Pavens verd slige makt. 63 Ordenen ble navngitt som « New and Reformed Palladian Rite eller New and
Reformed Palladium».
Ansvarsområdene for de to lederne ble oppdelt slik at Pike tok tittelen «Soveregin
Pontiff of Universal Freemasonry», mens Mazzini tok tittelen «Soveregin Chief of Pol itical Action». Pike tok der med oppgaven å utforme og lede den ideologiske og rituelle
siden, mens Mazzini hadde ansvaret for den politiske handlingsplanen som ordenens
mål skulle oppfylles gjennom. 64 Ideologisk sett er New and Reformed Palladium en luciferansk rite:
«Man vil bedre forstå disse forhåndsreglene når man forstår at Palladium i kjernen er en luciferansk rite.
Religionen er neognostisisme, og lærer at guddommen er dobbel (dual), og at Lucifer er likestilt med Adonay (Bibelens Gud). Lucifer, lysets og godhetens gud, kjemper for menneskeheten mot Adonay , mørkets og
ondskapens gud. Ved å understreke dette som prinsippet i Triangelets kult (Palladium), spesifiserte Pike
kun dogmene til alle frimurersystemers høyest graderte. For i alle riter er Universets store Arkitekt ikke
65
den gud de kristne tilber.»

14. juli 1889 uttrykker Pike i «Instructions» en befaling som i dag blir gitt til frimurere i 30-33. grad:
«Det vi må si til mengden er: Vi tjener en Gud, men det e r den Gud vi opphøyer uten overtro... Til dere, S overegin Grand Inspectors General, sier vi dette, for at dere skal gjenta dette til brødrene i 32., 31. og 30.
grad. Frimureriets religion skulle være, av alle oss høyt graderte, oppretthold i den rene lucif erianske doktrine... Hvis Lucifer ikke var Gud, ville så Adonay (de kristnes Gud), hvis dyder beviser hans ondskap, trolø shet, og menneskehat, barbarisme og avvisning av vitenskapen, ville så Adonay og hans prester baktalt
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ham? Ja, Lucifer er Gud, og uheldigvis er også Adonay Gud. For den evige lov viser at det ikke er lys uten
skygge, ingen skjønnhet uten stygghet, ikke noe hvitt uten svart, for det absolutte kan kun eksi stere som
66
to Guder.»

Dette uttrykker han som leder ikke b are av Palladium, men også mens han er leder
for Scottish Rite. Den dualistiske gudsoppfattelsen Pike her åpenbarer, er symbolisert i
Yin- Yang tegnet: 
Pikes befaling betyr også at frimurernes religion er tilbedelse av Lucifer (Satan), men
som altså bare blir underrettet medlemmene i de høyeste gradene. Enda mer alvorlig
blir det når en vet at o mtrent samtlige av presidentene i USA har vært frimurere i 32.
eller 33. grad, og dermed har blitt in nviet til denne religionen .
Frimurerlederen Albert Pike var fascinert av tanken om et verdensherredømme. Han
hadde en åndelig ”veileder” som i demoniske syn gav ham skisser for hvordan et slikt
verdensherredømme kunne bli en realitet. I 1871 skrev han et brev til til kollega Guiseppe Mazzini i 33. grad hvor han skisserer opp en tretrinns plan som ville kulim inere
med fødselen av «The New Age», den nye tidsalder eller på moderne valgspråk; den
nye verdensorden. Brevet lå lenge til utstilling i British Museum Library i Lo ndon. 67
De tre trinnene er tre for skjellige verdenskriger, som skulle skape en tilstand av øk onomisk og mental utmattelse hos verdens beboere. Det er ikke vanskelig å se at dette
har gått i oppfyllelse med de to verdenskriger vi allerede har hatt . Det er også interessant å merke seg at dis se brevene ble skrevet 40 år før 1. verdenskrig, noe som gir en
pekepinn på hvor langsiktig det planlegges :
 Trinn en, eller 1. verdenskrig, skulle bane vei for et kommunis tisk imperium i Russland som skulle svekke religionene og ødelege a ndre styresmakter. Samtidig skulle
forholdene legges til rette for trinn nr. 2.
 Trinn to, eller 2. verdenskrig, skulle utvide det kommunistiske imperiet til Elben , og
kommunismen skulle holde kristenheten i sjakk . Videre sørge for o pprettelse av en
jødisk stat som legger forho ldene til rette for trinn 3. (Dette skjedde da også i 1948)
 Trinn tre, og planene om den 3. verdenskrig, skulle være en krig mellom jødene og
muslimene, mellom politiske sionister (les: USA) og den arabiske verden . Dette skulle være en kunstig fremstilt krig, som baserer seg på motsetningene mellom jødene
og araberne. 68
Pike skrev deretter til Mazzini og utdypet konsekvensene av den siste krigen:
«(Den vil) forårsake en formidabel sosial katastrofe... og ytterst blodige opprør. Innbyggerne vil overalt bli
tvunget til å forsvare seg mot det revolusjonære mindretallet i verden, de vil utrydde disse som ødelegger
sivilisasjonen, og folkemassene, desillusj onert av kristendom,... vil være uten kompass i sin streben etter et
ideal, uten å vite hvem eller hva de skal tilbe. De vil motta det sanne lys gjennom en universell manifest asjon av den rene luciferanske doktrine, endelig brakt for offentlighetens øyne, en man ifestasjon som har
sitt opphav i den generelle, reaksjonære beve gelsen som vil følge ødeleggelsen av kristendommen og at e69
ismen, begge bekjempet og utryddet på samme tid.»

Med andre ord, her beskriver Pike 3. verdenskrig som en verdensomspennende kamp
mot terror, hvorpå en manifestasjon fra den okkulte verden vil komm e. Denne ”kampen mot terror” har allerede George W. Bush innledet. Hans far var den som først benyttet begrepet den nye verdensorden under Golfkrigen i 1991, et uttrykk mange pol itikere har tatt i bruk etter dette.
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11. september
Det er ikke å ta for hardt i å si at verdenssituasjonen gjorde en markant dreining 11.
september 2001, da hele verdens oppmerksomhet ble rettet mot World Trade Center
og katastrofen der. Flere spørsmål reiser seg i etterkant: Hvem sto egentlig bak dette,
og var dette starten på den kunstig fremstilte 3. verdenskrig som ifølge Pike skulle
være en krig mot terror fra et revolusjonært mindr etall? Var dette samtidig et grep for
å øke konflikten mellom arab ere/muslimer og jøder?
De fleste tror det media presenterer, men når en samtidig vet at media kontrolleres
av en håndfull mektige menn som handler etter b estemte planer, bør varselklokkene
ringe. NRK hadde i desember 2004 en reportasje om moderne journalistikk, der
Murdoch-kontrollerte Fox News ble saumfart. Her viste m an tydelig hvord an media
kontrolleres til beste for statsappar atet. Kritiske innvendinger gis ikke rom. ”De som
ikke er med oss, er mot oss” , sa George W. Bush. Mennesker som hadde innvendinger
ble satt i samme bås som terroristene.
Hvis man leter, finner man faktisk en god del andre vinklinger og oppfatninger av hva
som egentlig skjedde 11. september. Eller som Hal Turner sa:
”I ukene etter den 11. september ha r terroristangrepene i New York City og Washington begynt å lukte ve rre enn likene som fremdeles ligger begravd under alle skraphaugene. Stanken av regjeringens engasjement
70
i angrepene, myndighetenes forhånd skjennskap og alle dekkhistoriene fyller lufta.”

En rekke anomalier knyttes til angrepene på World Trade Center: 71
? CIA-topper virket å ha kjennskap til angre pene på forhånd.
? Ferdsskriverne på flyene ble enten ikke fu nnet eller kunne ikke leses.
? Topplederne i Pentagon var sendt bort på kurs denne dagen. All antiluftskyts var t ydeligvis slått av. Ingen overvåkningskamera (som bygningen burde være full av) kl arer å vise bilder av ”flyangrepet”. Videoopptak gjort fra en bensinstasjon like ved
ble raskt konfiskert av FBI.
? Hullet og skadene på Pentagon var for lite til at det kunne bli truffet av et såpass
stort fly, men passer bedre på en rakett.
? Flyene som fløy inn i WTC hadde i følge øyenvitner ikke vinduer, og videoopptak av
flyene viser at de hadde en bombelignende gjenstand montert på undersiden som
ble antent da flyene traff tå rnene.
? Mange vitner samt videoopptak sannsynliggjør at tårnene gikk i bakken som følg e av
en serie eksplosjoner, såkalt kontrollert detonasjon. Stålkonstruksjonen i ruinene av
WTC ble raskt sendt av gårde til destruksjon, før noen fikk undersøkt årsaken til den
fullstendige kollapsen. Journalister ble nektet å ta bilder av de sammenraste b ygningene fra bestemte vinkler.
? Hvorfor detonerte/kollapset også bygning nr. 7 i World Trade Center så fullstendig?
Den ble jo ikke truffet av noe fly.
? Myndighetene/FBI var raske med å konfiskere og hemmelighetsstemple all form for
informasjon eller videoo pptak som kunne vise en annen historie enn den offisielle.
TV-stasjoner fjernet raskt opptak som v iste anomalier av noe slag .
? Et uskadet pass som ”tilfeldigvis” tilhørte en av kaprerne ble som et mirakel funnet
uskadet på bakken, mens alt annet ble tilinte tgjort.
? Det kaprede flyet i Pennsylvania virker å ha blitt skutt ned av et jagerfly, vrakrest er
og mennesker ble ikke funnet på styrtstedet, bare et stort hull i bakken . Sivile etterforskere konkluderer med at de opprinnelige passasjerflyene trolig ble byt tet ut med
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fjernstyrte militære fly via mellomlanding underveis, og at muligens alle passasjerene ble beordret ombord i flyet som ble skutt ned over Pen nsylvania.
? President Bush virket upåvirket da han fikk nyheten om angrepene, og fortsatte ua nfektet å lese eventyr for noen skolebarn i Flor ida i en halvtime etterpå.
Listen er mye lengre enn dette. Det er også kjent at Bush -familien og Bin Laden familien hadde felles eierinteresser i Carlyle -gruppen, som bl.a. tjener penger på våpensalg og militære konflik ter, videre at Osama Bin Laden ble opplært av og hadde møter med CIA i forkant. Dette er bare noen av de mange momentene som støtter teorien
om at USA selv både planla og gjennomførte angrepene 11. september 2001. Historisk
sett er ikke dette noe nytt. Kei ser Nero brente Rom og la skylden på de kris tne. Hitler
satte Riksdagen i brann og gav jødene skylden. Gamle oppskrifter virker nok en gang.
Historien gjentar seg. Det eneste vi lærer av historien er at vi ikke lærer noe av hist orien.
USA prøver å få skyld en over på Al-Qaida. Etter tragedien i New York fant etterfor skerne ”tilfeldigvis” en forlatt bil i Boston, hendig plassert med en håndbok i navigering
av 767-fly ved siden av Koranen. I Madrid fant etterforskerne også en forlatt bil, he ndig plassert med sprengstoff og Koranen innlest på lydbok. Slike tankeløse terrori ster...
Det gir også et beleilig påskudd for å innføre nye lover og begrensninger for befol kningen. Effekten av 11. september har vært påtagende for USA. Over natten innvilget
de seg rettighet er de aldri har hatt tidligere. Lokalt kan myndighetene gjennom Patriot
Acts arrestere folk uten mistanke og holde dem i forvaring på ubestemt tid, de kan
ransake private hjem uten spesiell tillatelse, samt en mer utstrakt avly tting og kontroll
av telefon og e-post. Globalt har USA plassert seg selv som verdenspoliti som gis berettiget adgang til å ”rydde opp” i hvilket som helst land og ta til fange enhver miste nkelig person. Dette gir oss en liten pekepinn på hva vi har i vente som innbyggere u nder ”en ny verdensorden.” Et hovedprinsipp for innføring av den nye verdensorden er
”orden ut av kaos”. Det planlegges derfor et verdensomspennende økonomisk, politisk
og sosialt kaos for at me nneskeheten skal se på globalistene som sine velgjørere når de
frister med en verdensregjering. Derfor må økonomi, politikk og media samles på få
hender og kontrolleres for at de skal kunne sa mstemmes i den hensikt å bringe frem et
slikt kaos.
Krigen mot terror er derfor en krig mot den alminnelige borgerfriheten som vi har
hatt til nå. Dette er nødvendige skritt mot den kommende globale superstat , og mange
lover er utformet og ligger klar for å tre i kraft når tiden er moden for det . Den 21. desember 2004 bestemte det engelske Underhuset at a lle briter skal nå ha eget ident itetskort. Frykten for te rror er årsaken til dette , til tross for at forslaget møtte hard
motstand fra et stort mindretall av de folkevalgte i Underhuset. De frykter at indiv idets rettigheter blir svekket til fordel for en sterkere stat .
Slik vil det gå fra l and til land. Innbyggerne blir overvåket ned til den minste detalj,
og Norge tar gjerne mål av seg å være den flinkeste i klassen.

Bakmennene
Dette er heller ikke noe som plutselig skjer i vår egen generasjon. For å fatte hvor
omfattende disse konstellasj onene er, er det viktig å kunne gå tilbake i tid og se nærmere på de sentrale ledere og deres forbindelser til Alta Vendita og frimureriet , hvorfra det meste sprang ut .
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ROTHSCHILD
Eustace Mullins, som i over 20 år har studert konspir asjonsteorier, sier:
«Karl, den fjerde sønnen, reiste til Naples hvor han ble l eder av den okkulte gruppen Alta Vendita.»
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Hvem er Karl den fjerde sønn av? Jo, ingen ringere enn den tyske bankieren og jøden,
Mayer Amschel, den første Rothschild.
«Mayer Amschel... forsto at selv om lån til bønder og små forretninger kunne være lønnsomt, så lå likevel
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de store pengene i lånevirksomhet til nasjonene.»

Meyer Rothschild skal engang ha sagt.
«La meg utstede og kontrollere et lands penger, og jeg bryr meg ikke med hvem som lager dets lover.»
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Nasjonene ble derfor Rothschild`s hovedklienter. Man kan derfor trygt fastslå at
Rothschild- imperiet var de første internasjonale bankierer . 75 Deres viktigste engasj ement var:
 Lån til nasjoner.
 Valutaspekulasjon.
 Manipulering av gullprisen
Mayer Amschel Rothschild samlet seg en stor formue på ca. 1 milliard franc, som ved
hans død i 1812 ble fordelt på de fem sønnene hans. Anselm ble leder for Frankfurt avdelingen. Salomon ble sendt til Wien, hvor han overtok bankmonopo let etter fem
andre jødefamilier. Nathan grunnla den engelske delen, og James, den yngste av de
fem, grunnla den franske delen av bankimperiet, med h ovedbase i Paris. Før sin død
opprettet Mayer Amschel noen retningslinjer for den videre drift av sitt impe rium.
Dette besto av fire hovedpunkter:
1. Alle nøkkelstillinger i The House of Rothschild skulle besittes av mannlige medle mmer av familien. Den eldste sønn av den eldste sønn skulle være familiens (imper iets) leder, hvis ikke annet ble f oreslått av majorit eten av familien. Av den grunn ble
Nathan leder av f amilien i 1812.
2. For å beholde formuen innen familien, skulle man gifte seg med fettre/kusiner eller
tremenninger. Denne regel gikk man i fra da andre rike jødiske bankierer kom på b anen.
3. Uansett omstend ighet skulle ingen offentlig granskning tillates med hensyn til fo rretningen. Det ville få store konsekvenser for den som lot noe slikt skje.
4. Det skulle opprettes et uopphørlig famili ekompaniskap som sørget for de kvinnelige
medlemmene av familien, deres menn og barn. Disse skulle, uten å ha del i forre tningsdriften, få sin del av g evinsten. Enhver som protesterte mot dette, skulle miste
alle rettigheter. 76
Rothschild-imperiets enorme styrke er basert på en del viktige faktorer:
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1. Fullstendig hemmeligholdel se vedrørende forretningsaktivitetene gjennom total f amiliekontroll.
2. En fabelaktig, nesten overnaturlig evne til å se fremtiden og dra fullstendig nytte av
den. Hele familien var drevet av en enorm trang til å øke sin rikdom og makt.
3. Total hensynsløshet i alle forretningsaktivit eter. 77
Forfatteren Fredric Morton skriver i «The Rothschilds» at Amschel og hans fem sø nner var finansens trollmenn og «djevelsk beregnende», på en måte drevet av en «d emonisk kraft» for å lykkes i deres hemmelige foretak.» 78
«Jewish Encyclopedia mener at den store formuen Rothschildene har skaffet seg opp igjennom årene, er
79
basert på svikefulle forretningsmetoder.»

8. juli 1937 skriver New York Times at «Rothschildene introduserte pengenes makt i
europeisk politikk... Penger og u tviklingen av rikdom har blitt loven i det europeiske
liv. Vi har ikke lenger nasjoner, men økonomiske provi nser.» 80 Prof. Werner Sombart
sa:
«Verdens største långiver, Rothschildene, ble senere de store jernbanekongene. Perioden fra 1820 og
fremover ble Rothschilds tidsalder. Et vanlig slagord midt i forrige århundre var: « Det er bare en makt i Eu81
ropa, og det er Rothschildene.»

The Jewish Encyclopedia (1909) bemerket at: «I 1848 ble Paris -delen av Rothschild imperiet regnet for å være verd 600.000.000 fra nc, mot 352.000.000 franc av alle de
andre Paris-bankierene til sammen.» 82 Hvilken makt Rot hschildene hadde, gir Disraeli
en forklaring på i sin bok «Coningsby». The Jewish Encyklopedia, bind 10 og sidene 501
og 502 forteller oss at boken til Disraeli er et ideelt portrett av Rothschild -imperiet.
Disraeli karakteriserer Nathan Rothschild (i forbindelse med sine 4 brødre) som «he rren og mesteren av verdens peng emarkeder, og gjennom dette den virkelige herre og
mester av alt annet. Han holdt bokstavelig statsi nntektene i Sør-Italia i pant, og m onarker og ministre av alle nasjoner søkte hans råd og ble ledet av hans forslag.» 27.
juli 1844 sa Mazzini at:
«Rothschild kunne bli konge over Frankrike hvis han ønsket det.»
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Grunnen til at den maktbegjærlige Rothsch ild ikke ville være konge, er ganske enkelt
at han hadde mer makt enn kongene der han styrte i det skjulte fra sin posisjon bak
den politiske scenen.
The New York Morning Post bemerket 22. juli 1924 at Keiseren var nødt til å konsu ltere Rothschild for å finne ut om han kunne erklære krig. En annen Rothschild satte i
verk hele den konflikten som styrtet Napoleon. 84
Rothschildene har på kløktig vis finansiert motpoler både ideologisk og politisk. På
dette viset kunne de ha opprettholdt en styrkebala nse nasjonene imellom. Dette har
vært, og er, deres beskyttelse. Nasjonene ble innvilget lån etter et mønster som fo rhindret nasjoner i å bli for sterke, slik at de ku nne true Rothschildene og deres planer.
Amschel Mayer Rothschilds fjerde sønn, Karl, reiste til Ital ia og ble der leder for Alta
Vendita. Det dannet seg derfor nære forbindelser med de hemmelige okkulte selskap
og Europas ledende finansi mperium. Om disse finanskreftene, i skikkelse av Rothschild imperiet, står bak den hemmelige revolusjonære bevegelsen s om fikk sin start med I lluminati av Bavaria, skal være usagt. Men ett er iallfall 100% sikkert. Rothschildene

22
tok, fra og med Karls lederskap av Alta Vendita, kontrollen over den revolusjonære b evegelsen.
Karl Rothschild, også kalt Nubius, hadde Giuseppe M azzini som etterfølger. Mazzini
fikk opplæring av jøden Ernesto Nathan, som var far til Romas borger mester (1907).
Nathan ble senere stor mester i det italienske frimurer iet. New York Times 11. april
1921 skrev at faren til Nathan var en ba nkier i frankfurtergrenen til Rothschild. Blant
beboerne på det slitte losjih uset hvor Ernesto ble født, var den italienske patrioten
Guiseppe Mazzini. Av dette ser vi at det hele tiden, fra de første store rev olusjonene,
var en spesiell økonomisk makt som finansierte og ledet disse, med egne mål for øyet.
Mazzini viser seg derfor å være en brikke i Rothschilds spill, sammen med Albert Pike ,
kollega og leder av Palladium.
Hvilken nytte skulle de så ha av å kontrollere de hemmelige revolusj onære kreftene?
E.C. Knuth sier at «det faktum at Rothschildene tjente sine penger under de store sl agene og krigene i historien, i den tiden hvor alle andre tapte sine penger, er et udisk utabelt faktum.» 85 Kjenner man markedets utvikling, fordi man selv er mektig nok til å
manipulere dette, så er veien til rikdom kort.
Det store paradoks er at disse superkapitalistene fremmer de hemmelige samfunns
kommunistiske samfunnsideal. Nøkkelen ligger her ved det faktum at statsmonopolene
i et kommunistisk land er uten konkurranse. Kontrollerer man den kommunistiske st aten, så kontrollerer man også statens m onopoler. Og der man ikke har konkurranse,
der er mulighetene for profitt enorme.
Lionel Rothschild sa at revolusjoner ikke er forårsaket av misnø ye hos folket, men er
forsettelig satt opp. Opptøyene i Sør -Amerika i 1810, i Italia og i St. Petersburg i 1825
(the Decembrist) var alle organisert av utlendinger, ledet av Grand Orient -frimureriet i
Paris. Det hemmelige samfunnet Carbonari arbeidet for en nasjonal revolusjon mot
Ferdinand I i Napoli i 1820 -21.
Helt siden starten av den revolusjonære bevegelsen, har de Internasjonale Bankier ene, (Rothschild) vært svært interessert i å få kontroll over USAs pengemarkeder. Et vi ktig skritt i denne retning ble tatt da Rothschild -agenten Jakob Schiff i 1867 ble partner
i New York-banken Kuhn, Loeb & Co., dette «fordi han hadde viktige økonomiske ko ntakter i Europa.» 86 Schiff og Rothschild hadde helt siden f amiliene bodde i samme hus i
Judenstrasse i Frankfurt samarbeidet nært. 87 Gjennom sine tyske repr esentanter i M.M.
Warburg Company i Hamburg og Amsterdam, kontrollerte Ro thschild snart Kuhn, Loeb
& Co. gjennom Schiff, og etter ti år var Jakob Schiff leder av Kuhn, Loeb & Co. Under
Schiffs ledelse kom banken i kontakt med den amerikanske indus trien.
Kuhn, Loeb & Co. hjalp personer som John D. Rockefeller (Standard Oil), Edward Ha rriman (jernbane) og Andrew Carnegie (stål) til rikdommen deres. 88 Men Rothschildene
ønsket mer. Fullstendig ko ntroll over det amerikanske folk var deres mål, og det første
skrittet på denne veien var innføringen av en sentralbank i USA.
Tidlig i 1907 holdt Jakob Schiff en tale i New York Chamber of Commerce. Her advarte han om konsekvensene av å ikke opprette en se ntralbank i USA:
«Hvis vi ikke får sentralbank med tilstrekkelig kontroll over kredittressursene, vil dette landet snart gje n89
nomgå den hardeste og mest omfangsrike økonomiske panikk i sin hi storie.»

Kort etter ble USA kastet ut i en økonomisk krise som særteg ner en vel utført Rot hschild-jobb. Titusener ble ruinert til fordel for de Internasjonale Bankierene, og et r amaskrik lød over landet. Krisens hensikt var å overbevise folket om deres behov for en
sentralbank. Paul M. Warburg bekreftet sitt engasjement i K uhn, Loeb & Co., foran
«The Banking and Currency Committee» i 1913. Her sa han også at
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«Under panikken i 1907 var mitt første forslag: 'La oss få et nasjonalt ordenskontor' (Central Bank). Al drich-planen (for en sentralbank) inneholder mange elementer som ganske enkelt er fundamentale regler
90
innen bankvirksomheten. Dere må strebe etter det samme.»

De Internasjonale Bankierene gjorde sitt største kupp noensinne gjennom skapelsen
av det privateide «Federal Reserve System». Dette plasserte USAs økonomi tryg t i hendene til de maktgale pengemonopolistene. Paul M. Warburg ble den første styrefo rmann i FRS. Kort etter FRS' grunnleggelse, sier kongressmann Charles Lindbergh:
«Lovvedtaket etablerer den mest innflytelsesrike trust på jorden. Når presidenten (Wilson ) undertegner
denne erklæring, vil vi legalisere det usynlige styret til den økonomiske makt... Pengesystemet er Kongre ssens største kriminelle handling. Tidenes største lovgivende urett er gjennomført ved lovvedtaket angåe n91
de banking og pengesystemet.»
«Bank of England, Bank of France og Bank of Germany er ikke eiet av sine respektive lands myndigheter,
92
slik alle tror. De er privateide monopoler utstedt av de forskjellige land, vanligvis med lån i bytte.»

Etter først å ha tatt fullstendig kontroll over Europas pengemarkeder, fikk Rothschi ldene og deres allierte nå fullstendig kontroll også over Amerika. Qarrol Quigley, som i
flere år hadde professorat ved Georgetown University, og som i perioder også unde rviste ved Princeton og Harvard, forteller i sin b ok «Tragedy And Hope» om disse bankierenes mål:
«I henhold til disse pragmatiske mål, hadde de kapitalistiske kreftene et annet omfangsrikt mål, intet
mindre enn å skape et privatkontrollert verdensomspennende økonomisk system, med evne til å dominere
hvert lands politiske system og verdensøkon omien som et hele. Dette systemet skulle kontrolleres på en
føydalistisk måte ved at verdens sentralbanker skulle handle i fellesskap gjennom hemmelige avtaler inn gått under jevnlige private møter og konferanser. Topp en av systemet skulle være Bank for International
Settlements i Basel, Sveits. En privatbank eiet og kontro llert av verdens sentralbanker, som selv er private
selskaper. Hver sentralbank... skulle dominere sine myndigheter ved sin mulighet til å kontroller e lånene til
statskassen, å manipulere valutahandelen, å influere nivået av økonomisk akt ivitet i landet, og å påvirke
93
samarbeidsvillige politikere ved senere økonomiske belønninger i forretning slivet.»

For å fremme disse globale målene ble det opprettet institusjoner som skulle arbeide
for disse. De mest fremtredende av disse institusjoner er: Council of Foreign Relations ,
Royal Institute of Intern ational Affairs, Trilateral Commision, Bilderbergerne, Club of
Rome.
COUNCIL OF FOREIGN RELATIONS
Et utenrikspolitisk organ ble opprettet av FRS' grunnleggere. Organisasjonen fikk
navnet «Council of Foreign Relations « (CFR), og ble startet i 1921 under veiledning av
den mystiske E. Mandell House. 94 Dette er den amerikanske gr enen av det engelske
«Royal Institute of International Affaires». Startkapitalen fikk CFR av bl.a.: J.P. Mo rgan, Jacob Schiff, Paul M. Warburg og John D. Rockefeller. 95 Hovedkvarteret siden 1927
er The Harold Pratt House, 58 East 68th Street i New York. Eiendommen ble skaffet ved
hjelp av Rockefellers penger. David Rockefeller var formann inntil han trakk seg i
1985. 96
CFR er en semi-hemmelig organisasjon, der møtene kun er for medlemmer. Medle mskap fås bare etter invita sjon, og i dag har organisasjonen rundt 2700 medlemmer.
Medlemmene er utdannet ved eliteskoler som Harvard, Princeton, Yale, m.fl. En av
grunnene til at CFR er så lite kjent, er et strikt regelverk som pålegger medlemmene
absolutt taushet om organisasj onen. 97 CFR er selvfølgelig heller ikke åpen for pressen.
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Siden dannelsen av Franklin D. Roosevelts administrasjon i 1933, har de fleste topp osisjonene i USA vært besatt av CFR -medlemmer. Det er grunnen til at Harper`s Mag azine, juli 1958 kalte CFR for «School of Statesmen». 98
Offisielt sier CFR om seg selv at:
«CFR`s hensikt er å kontinuerlig drøfting av de internasjonale aspekter av Amerikas politiske, økonomiske
og finansielle problemer... Ganske enkelt er det en gruppe menn som engasjerer seg i spredningen av
kunnskap om internasjonale forhold, og spesielt i utviklingen av en fornuftig amerikansk utenrikspol i99
tikk.»

Selv om CFR offisielt ikke vil være bekjent av internasjonalisme, så er det likevel helt
klart, gjennom uttalelser fra viktige medlemmer, at de tte er hva de er ute etter. For
eksempel fortalte CFR medlem James Warburg, den 17. febr. 1950, til Senatets Ute nrikskomité:
«Vi skal ha verdensstyring enten dere liker det eller ikke - ved erobring eller ved samtykke.»
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Etter som årene er gått, har det kommet mange uttalelser i Foreign Affairs, som er
CFR`s kvartalsmessige rapport, og som er fullstendig internasjonalistiske. I Foreign A ffairs 1959, Study nr. 7, finnes et av mange eksempler. Artikkelen heter «Det grunnle ggende mål for amerikansk utenriksp olitikk», og sier bl.a. at «USA må strebe etter å
bygge en ny internasjonal orden .» 101
CFR arbeidet hardt for å få USA med i League of Nations, men de fikk ikke aksept i
Senatet. 102 Men under den andre verdenskrig ly kkes de med å opprette en komité som
skulle forberede veien for FN. Denne organisasjon har som overordnet mål å opprette
en Ny fredelig Verden sorden. 103
Det er interessant å legge merke til hvilke type ledere FN har hatt og hva de har sagt.
Alger Hiss, for eksempel, ble avslørt som r ussisk spion. Og generalsekretær U. Thant
lovpriste Lenin som en leder hvis «idealer for fred og fredelig sameksistens blant n asjonene hadde vunnet utstrakt internasjonal anerkjennelse, og disse er i harmoni med
FN- dokumentet.» 104
TRILATERAL COMMISION
Trilateral Commision (TC) ble grunnlagt i 1973 av David Rockefeller og hans sjef sutenrikspolitiske rådgiver, Zbigniew Brzezinski. Trilateral Commision ble grunnlagt
fordi eksisterende organisasjoner som FN arbeidet for sakte mot skape lsen av en Ny
Verdensorden. 105 Ved siden av dette hadde det i USA i slutten av 60 - og i begynnelsen
av 70-årene kommet ut mye kunnskap om CFRs mål. Dette skapte en langt større årv åkenhet iblant Amerikas befol kning om organisasjonens arbeid. Mulig heten for å kunne
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handle radikalt begrenset seg derfor enormt. TC ble derfor organis asjonen som førte
CFRs radikale filosofi vid ere. 107
«Denne elitegruppens mål er å utnytte intelligensiaen i de største industri - og finansinstitusjonene - USA,
108
Japan og Vest-Europa - for en endelig anstrengelse mot etableringen av en Ny Verdensorden.»

Foreningens medlemmer består av konsernledere, bankierer, investeringsmeklere,
økonomer, politiske forskere, jurister, redaktører, politikere, fagforeningsledere, avi ssjefer m.fl. TC har i dag omlag 325 medlemmer. 109
Akkurat som sin kollega, Aurelio Peccei, grunnleggeren av Club of Rome, favoriserer
Brzezinski skriftene til den franske jesuittpre sten Teilhard de Chardin :
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«Marxismen har tjent som en meka nisme for menneskelig fremgang, selv om dens praksis ofte har drevet
bort fra idealet. Teilhart de Chardin bemerket det poeng at 'uhyrlig som det er, er ikke den moderne total itærismen egentlig en fordreining av noe prak tfullt, derfor er den ganske nær opp til sannheten.'
Marxismen,... representerte et viktig avansement i menneskets mulighet til å forestille seg sitt forhold til
110
sin verden.»

TC har også internasjonalt orienterte løsninger på denne verdens «problemer». M ålet er todelt, nemlig tett økonomis k og politisk integrasjon innen og økonomisk int egrasjon mellom verdens tre best utviklede økonomiske regioner, USA, Europa og J apan. 111
Strategien som TC benytter for å omforme verdenssamfunnet er noe man kaller for
stykkevis funksjonalisme. Det betyr at man litt etter litt stabler sammen bitene som
etter hvert vil utgjøre en ny global orden. Økonomisk integrasjon er alltid en forløper
for politisk integr asjon, siden økonomisk samarbeid nærmest er ensbetydende med
politisk tilnærming og gjensidig avhengighet mellom nasjonene. Dette har vi allerede
sett i EU. Først et økonomisk fellesskap, så en politisk union. Den samme metoden fø lges bl.a. også i GATT.
BILDERBERGERNE
Denne gruppen er oppkalt etter sitt første møtested, nemlig Bilderber g Hotel i Oosterbeek, Nederland. Den polske katolikken dr. Joseph Retinger, som var nøkkelfiguren
bak opprettelsen av Europ abevegelsen, inspirerte til samlingen av en rekke europeiske
og amerikanske politikere og finanstopper til et første møte i 1954. Sen ere har man
hatt slike møter 1 -2 ganger i året. Gruppen består av ca. 100 mektige me dlemmer fra
NATO-landene. BBs ledere er til en stor grad ledere også i CFR. Derfor kan man kateg orisere BB som en søsterorganisasjon til CFR. 112
BB er grunnlagt av en gruppe «One World» -institusjoner, deriblant Rockefeller og
Ford- stiftelsene. Deres mål er klarlagt av Giovanni Agnelli, sjef i Fiat og en av BB`s l edere:
«Europeisk integrasjon er vårt mål, og hvor politikerne har mislykkes, håper vi industrialister å lykkes.»
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George McGhee, tidligere USA ambassadør i Vest -Tyskland, sier at «Romatraktaten
som har brakt fellesmarkedet på banen, er oppfostret på BBs møter.» EU er derfor et
av BBs produkter.
BBs underliggende målsetting er én verdensregjering, med andre ord innføring av en
Ny Verdensorden. Filosofien til BB blir tydelig klarlagt av nylig avdøde Prince Bernhard
av Nederland:
«Her kommer vårt store problem. Myndighetene i de forskjellige landene er valgt inn av folket, og hvis de
gjør noe folket ikke liker, kastes de bare ut. Det er vanskelig å omgjøre folks tankegang når de er oppvokst
med nasjonalfølelse, til ideen om å overgi deler av deres suverenitet til et overnasjonalt organ... Dette er
114
en tragedie.»

Dette kan være en pekepinn på hvorf or man heller prøver å styre utviklingen slik at
noen få og innflytelsesrike personer trekker i de viktige trådene uten folkets viten. E ller som den britiske statsm inisteren Benjamin Disraeli uttrykte det:
«Verden er styrt av helt andre personer enn det fo lk flest, som ikke er bak kulissene, tror.»
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Viktige medlemmer i BB har vært: David og Nelson Rockefeller , Henry Kissinger,
Thomas Hughes (Carnegie Endowment), Robert McNamara (tidl. leder for Verdensba n-
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ken), Winston Lord, Zbigniew Brzez inski, Cyrus Vance , Gerald Ford, Helmudt Schmidt,
Baron Edmond de Rothschild, Sir Eric Roll (Warburg & Co.) 116 Klientellet er likt TC med
hensyn til yrkesgru pper. Flere av de mest kjente norske toppolitikere , mediafolk og
næringslivsledere er også med i Bilderbergerne. 117 Det er derfor ikke ove rraskende at
nettopp disse har vært frontfigurer i arbeidet med å få Norge inn i EU. 118 Noen få politikere har reagert på dette, bl.a. har Steinar Bastesen i Kystpartiet tatt dette opp i en
trontaledebatt:
”På globalt plan er det mange aktører som bidrar til å styrke den internasjonale storkapitalens makt. Ve rdens Handelsorganisasjon er organisert på en slik måte at den fun gerer som en pådriver for nedbygging av
nasjonalstaten. Men i denne debatten vil j eg sette fokus på en annen global aktør som opererer mer i det
stille. Jeg snakker her om de såkalte Bilderbergerne. Her møtes ledere fra mange nasjoner på lukkede m øter for å diskutere den internasjonale situasjonen. Vi i Kystpartiet mener at det norske f olk har krav på å få
vite hva som foregår på disse møtene. Jeg vil derfor utfordre de norske politikere som har deltatt på slike
møter til å opplyse om hva som er den egentlige agenda for Bilderbergerne. Er det nedbygging av nasjona l119
statene?”

Det lekker svært lite ut i massemedia fra de topphemmelige møtene til Bilderberge rne, til tross for at mediatoppene er til stede. Man har tydeligvis makt til å holde
munnkurv på media når dette er tje nlig.
CLUB OF ROME
Club of Rome (CR) ble grunnl agt april 1968, etter at ledere fra ti ulike land møttes i
Roma, etter invitasjon fra Aurelio Peccei. En meget velstående forretningsmann med
forbindelser til Fiat og Olivetti. Organisasjonen hevder å ha løsningen for verdensfr eden og den fremtidige velsta nd på jorden. Men løsningen går på bekostning av den n asjonale suvereniteten. 120
Mange av lederne i CR er CFR medlemmer. Noen av deltakerne er medlemmer av
Rockefeller-familien, og ellers består klientellet av de samme yrkesgrupper som TC,
CFR og BB. Medlemstall i dag: Omlag 100.
I følge en rapport utarbeidet av organisasjonen har CR delt verden delt inn i 10 ulike
økonomiske og politiske regioner. 121 CR er regnet for å være et trinn høyere oppe enn
Bilderbergerne i «One World» - hierarkiet. 122
Peccei erklærer seg som en ivrig student av den franske jesuittpresten Pierre Teilhard de Chardin. Chardin er en høyt ansett New Age - forfatter. Hans okkulte bøker er
blant de mest siterte hos lede nde New Age- skribenter. 123 CRs New Age- forbindelser er
klare i og med deres forbindelser til Planet ary Citizens, New Age - bevegelsens mest
anerkjente forgrunnsorganisasjon. 124 Det er tankevekkende at det er den k atolske kirke
gjennom jesuitter som har startet New Age -bevegelsen for markedsføre o g plante mystisismen i vestens kultur.
Et viktig faktum å merke seg her er at David Rockefeller også er medlem av Lucis
Trust (opprinnelig Lucifers Trust). Lucis Trust er en del av det Teosofi ske Samfunn, som
jo er nært tilknyttet de høyeste nivåer i frimureriet. Andre viktige medlemmer av Lucis
Trust er/var: Robert McNamara, Henry Kissinger, Ronald Reagan , Paul Volcker og Geo rge Shultz - samme klanen som driver CFR og TC. 125 Lucis Trusts hovedkontor lå innt il
nylig i United N ation Plaza i New York. 126
SKULL AND BONES 
Siden 1832 har ordenen av Yale -studenter og innvidde vært kjent som «Chapter 322»
av et hemmelig okkult selskap fra Tyskland. Populært blir det bare kalt «Skull and Bo-
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nes» eller bare «Bones». 127 «Chapter 322» opptar medlemmer kun ved invitasjon fra
Patriarkene. Hvert år tas det opp eksakt 15 medlemmer. Dette har vært tradisjon på
Yale siden 1832. 128
Bones er ikke en mystisk orden til underholdning for nysgjerrige studenter, for det er
kun studenter i avgangsklassen som får invitasjon. Innvielsen i Bones har betydning for
tiden etter graduasj onen. 129 De som får invitasjon er flittige og intelligente studenter.
En egenskap som derimot er viktig ere enn dette, er lojalitet. Individ ualister inviteres
ikke inn i brorskapet. Me dlemmene må vise god evne til lagarbeid. 130 Det er interessant
å merke seg karrieren til Bones -medlemmene. De havner alltid i viktige posisj oner i
samfunnet.
Larry Abraham bemerker at mange av CFRs medlemmer også e r medlem av Skull and
Bones. 131 Formann i CFR i 1983, Winston Lord, ble innviet i 1959. Både far og sønn
Bush, er innviet i ”skalle og bein” -ordenen.
«Skull and Bones' aktiviteter beveger seg mot en forandring av vårt samfunn og vår verden, for å innføre
132
en Ny Verdensorden.»

«New World Order» er et uttrykk som i dag flittig brukes av George Bush, Bill Clinton
og andre ledende politikere.

Det er meget interessant her å merke seg at pappa Bush er både okkultist og inte rnasjonalist. I følge de hemmelige medlemslistene ble han innviet i Skull & Bone s i
1948. 133 Denne organisasjonen er i følge Ron Rosenbaum, skr ibent i Esquire magazin,
tilknyttet Illuminati. 134 Han ble CFR-medlem i 77-79, 135 og medlem av Trilateral
Commission i 77- 78. 136 Clinton er også Skull & Bones-medlem.
Gary H. Kah har listet opp rekken av institusjoner som arbeider mot oppre ttelsen av
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den Nye Verdensorden , eller en sentralstyrt, grenseløs ve rden.
1913
1920
19201921

1945
1954
1968
1973

Federal Reserve
System
League of Nations
Royal Institute of
International Affairs og Council of
Foreign Relations
FN
Bilderbergerne
Club of Rome
Trilateral Commision

Washington D.C.
Geneve
London
New York
New York
Oosterbeek, Nederland
Roma
New York

Det er interessant å merke seg at det er de samme menneskene , familiene eller firmaene som står bak opprettelsen av alle disse instit usjonene.
S.C. Mooney bemerket at:
«Den hedenske religiøse ordenen var sentrum for livet, også for den kommersielle delen. Templene funger138
te som banker, og presteskapet som bankier ene.»

28
Det er også påfallende å se at disse to elementene, bankvesenet og okkultismen, har
slik nær forbindelse også i våre dager. David L. Carrico sier i sin bok «The Occult Meaning of the Great Seal of th e United States»:
«Selv om det ikke kan bevises, er det stor grunn til å tro at disse menn er en direkte videreføring av den
originale Illuminati-konspirasjonen; men selv om de er direkte knyttet eller ikke, spiller det ingen vesentlig
139
rolle, fordi deres mål er de samme.»

At okkultismen og bankvesenet er nært knyttet til hverandre, viser bl.a. den amer ikanske éndollar-seddelen. Illuminati av Bavaria sitt symbol er trykket på baksiden av
denne seddelen:
BAKSIDEN AV U.S. ÉNDOLLARSEDDEL

SEGLET GJENGITT I STØRRE FORMAT

«E pluribus unum», som står på utsiden av seglet, betyr «En utav mange». Denne
teksten har en dobbelt betydning. For det første siktes det her til foreningen av de
amerikanske stater til en nasjon. Men hovedbetydningen er likevel samlingen av ve rdens nasjoner under ett ve rdensstyre. 140
Det mystiske og okkulte tallet 13 er gjenno mgående i hele seglet. Det begrenser seg
ikke til kun å gjelde de 13 opprinneli ge amerikanske stater. 141 Tallet 13 er også et m eget viktig tall i okkult sa mmenheng.
Den mest kontroversielle teksten står under pyramiden. «Novus Ordo Seclorum» betyr «En ny tidsalders Orden», eller i dag kjent som «New World Order» eller «Ny Ve rdensorden«. 142
Man kan også observere en tretten -trinns pyramide med en avskåret topp. Toppen er
erstattet med et øye. På nederste trinn står tallet VDCCLXXVI, som sikter til årstallet
1776. Dette er årstallet for opprettelsen av både Illuminati og de Forente Stater. At
dette symbolet har mer med Illuminati å gjøre enn de Forente Stater var i alle fall pr ofessor Charles Elliot Norton helt sikker på. Han sa om baksiden av seglet at det vansk elig kan se ut som noe annet enn et du nkelt emblem tilhørende et frimurer broderskap. 143 En innsider avslørte at de 13 trinnene i pyramiden sto for 13 trinn fr imurernivåer:
1.

Humanisme

2.

Frimurere uten æresbevisninger, de som ikke skjønner noe = rekrutteringsgrunnlaget

3.

YMCA + speider. Guttespeiderne er en frimurerorden.
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4.

Rotary. Lions, Odd Fellow etc.

5.

Blue masons

6.

York Rite

7.

Scottish Rite

8.

Kommunisme

9.

Jødisk frimureri. Brnai Brith. Denne organisasjonen kontrollerer jødedommen i dag.

10. Rådet av de 500. Bilderbergerne. Prins Bernard av Nederland er leder der.
11. Rådet av de 33
12. Rådet av de 13
13. Paven / Lucifer

Øyet pyramiden har på toppen er ”Det Altseende Øye”. Det stammer fra egypternes
mysterie-religion, som igjen stammer fra Babylon . 144 Øyet symboliserer Osiris , egypternes øverste gud. Osiris er et symbol på Lucifer . Carrico sier at «Det Allseende Øye» er
et oldtidssymbol på en guddom, men ikke de kristnes Gud. 145
146
Teksten «Annuit Coeptis» betyr «Gud har lykkes». Det betyr med andre ord at Luc ifer, som ifølge Albert Pike også er gud, 147 har lykkes i sin plan så langt.
De tre personene som fikk seglet satt på éndollar -seddelen, var Henry A. Wallace,
Franklin Delano Roosevelt og sistnevntes sekretær Henry Morgenthau. A lle disse var,
ifølge boken «10.000 Famous Freemasons», høyt graderte frimurere. Det var Wallace
som jobbet hardest for å få seglet igjennom. Han jobbet som «Secretary of Agricult ure» under Roosevelt. Han hadde mektige forbindelser iblant de internasjonale bankierene, og var venn med ledende okkultister. Han hadde også forbindelser til kommuni s148
ter.
Wallace`s okkulte kontakter kan spores helt tilbake til Adam Weishaupt og hans Ill uminati. Disse var alle sterke forkjempere for Illuminati`s mål. Wallace ledet regelmessig mange underlige okkulte ritualer i det Hvite Hus. 149 Hans okkulte interesser ledet
ham i kontakt med en russisk magiker ved navn Dr. Nicholas Roerich. Roerich ble hans
nære venn, og ble i mange brev nevnt som «Kjære G uru». 150
Roerich hadde meget nære forbindelser til Foster Bailey, som var leder for Lucis
Trust. Foster Bailey var mann til Alice Bailey , som var den åndelige leder i det Teos ofiske Selskap etter Annie Besant . 151 Bailey sa at frimurerl osjene var skoler for fremt idens avanserte okkultister . 152 Annie Besant var Madam Blavatsky`s etterfølger som l eder av det Teosofiske Selskap.
Om Madam Blavatsky`s forbindelser, sier Edith Starr Miller dette:
«Madam Blavatsky ble innviet i Carbonari i 1856 av Guiseppe Mazzini.»
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Mazzini var Karl Rothschild `s etterfølger som leder av Alta Vendita , Carbonaris høyeste losje.
Dette er den direkte linje mellom Illuminati og Wallace. Disse kontaktene er ikke b are en kjede etterlevninger fra Weishaupt`s organisasjon, men representanter for en
tydelig livskraftig organis asjon.
De politiske og økonomiske skrittene mot en Verdensregjering blir tatt via CFR, TC,
BB og RC, mens den religiøse påvirkning av verdens folk skjer av jesuitter gjennom fr imurerlosjene og organis asjoner ledet av frimureriet.
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Om hvilke fremgangsmåter New Age - bevegelsen / frimureriet bruker, sier Dillon:
«Opprett selv, eller enda bedre, få noen andre til å starte selskap som driver med handel, industri, musikk,
kunst, etc. Gjenforen på et sted eller et annet... disse familiene dine som ennå er uvitende; sett dem under
ledelse av en rettskaffen prest som er vel kjent, men som er godtroende og lett å forføre. Deretter kan du
skyte inn giften i de utvalgte, litt etter litt i små doser, ... Etterpå, når du ser deg tilbake, vil du bli overra s154
ket over din suksess.»

Så er vi tilbake til vårt utgang spunkt: Er musikken, kunsten og en rekke andre felter
i samfunnet også gjennomsyret av Illuminatis ideol ogi i dag?
UTTALELSER OM KONSPIRASJONEN
Benjamin Disraeli, Storbritannias berømte skribent og toppolitiker fra 1837 til 1880,
og som i flere år også var statsminister, sa engang:
«Verden styres av svært annerledes personligheter enn de som skues av de som ikke er bak scenene.»

Disraeli antydet selv hvem disse var i en viktig tale han holdt i House of Commons
14. juli 1856. Der uttalte han følgende:
«I Italia finnes det en makt vi sjelden nevner i dette hus... Jeg mener de hemmelige selskap... Det er nytt eløst å ignorere, fordi det er umulig å skjule, at en stor del av Europa - hele Italia og Frankrike og en stor del
av Tyskland, uten å nevne flere land - er dekket med et nettverk av disse hemmelige selskap, akkurat som
jordens overflate nå er dekket med jernbanelinjer. Og hva er deres mål? De forsøker ikke å skjule dem. De
ønsker ikke grunnlovsbestemte regjeringer; de vil ikke ha solide institusjoner. De ønsker å fjerne de nåv æ155
rende landeierne og gjøre ende på kirkelige og keise rlige etablissementer.»

Franklin D. Roosevelt :
«I politikk skjer ingen ting tilfeldig. Hvis det skjer, er det planlagt slik.»
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Winston Churchill:
«Fra Spartacus-Weishaupt`s dager, til Karl Marx, Trotsky, Bela Kun, Rosa Luzembourg og Emma Goldman,
har denne verdensvide konspirasjon for utslettelsen av sivilisasjonen og f or gjenoppbyggelsen av samfu nnet, basert på en beslaglagt utvikling av hatefull ondskap (definert som: gjort med skadefryd, ondskapsfullt
utført) og umulig likhet, vokst.
Den spiller en svært betydningsfull rolle i den franske revolusjonen s tragedie. Den har vært utgangspunktet
for enhver ødeleggende bevegelse igjennom det nittende århundre. Og nå til sist har denne klan av spesie lle personligheter fra underverdenen i de store byene i Europa og Amerika, grepet det russiske fol k i håret,
157
og blitt det enorme rikets suverene herskere.»

NEW AGEs ROLLE
«New Age- bevegelsen er faktisk ikke ny. Den startet i Babylon... Det eneste som er nytt ved New Age - bevegelsen er dens moderne pseudo - vitenskapelige fasade, som dreier seg om religiøse, evolusjon istiske
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doktriner. Oldtidens babylonere og hindu enes tro er inkludert i evolusjonsdoktr inen.»

Dette åpenbarer et holistisk syn på virkeligheten. Begrepet er bygget på den metaf ysiske eller vitenskapelige teorien om at virkeligheten er bygget på helheter med en
tendens til å u tvikle seg mot stadig mer komplekse former. 159
Det er viktig å rive ned den gamle verdensorden. Dette vil bane veien for den nye,
katolske herredømmet som vil utvikle seg til et paradis på jord.
Randall N Baer, en tidligere høytstående l eder i New Age- bevegelsen forteller at:
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«de kosmiske gudene banet vei for meg til å gjøre en betydningsfull innsats for å kjempe frem en revol u160
sjonerende New Age, den nye verdensorden .»
«I timer av gangen kunne den ene ånden etter den andre gå inn i Vickis (hans kone) kropp og tale gjennom
henne. Hun husket ingen ting av det som ble sagt og gjort da hun igjen var fri fra dem. Det var som om hun
var stuet bort et sted, mens åndene for en tid brukte henne som et medium for å tale til meg... Blant de
informasjoner jeg mottok fra åndeverdenen, fra «universets he rrer» og «lysets tjenere», var: Vicki og jeg,
samt noen få utvalgte likesinnede omkring i verden, skulle m otta «en stor, ny verdensorden» for å bli
«bærere av New Age-lyset», så vi kunne lede verden inn i den raskt kommende «gylne enhets tidsalder».
De ba oss at vi i våre meditasjoner skulle påkalle «rom - brødrene», som ble påstått å være høyt avanserte
overjordiske intelligente vesener, stasjonert i vårt solsystem. Disse «rom - brødrene» var kommet fra forskjellige galakser og hørte til i en kollektiv «i ntergalaktisk romføderasjon», som virket sammen for å hjelpe
planeter som jorden til å gjennomgå en «renselsesprosess». Denne gikk forut for det store spranget inn i et
nytt evolusjonsstadium av menneskelig u tvikling- en New Age av «himmel på jord».
Det ble sagt at rombrødrene samarbeidet med «det store hvite brorskap» (også kjent som «det åndelige
lyshierarkiet»), et universelt hierarki av mestere som var steget opp, erkeengler, engler og alle typer av
åndsvesener som administrerer og kontrollerer alle aspekter av skapningen.
Det ble sagt meg at vår oppgave var å hjelpe til med å overføre den avanserte lære fra Det store, hvite
brorskap til dem som var mottakelige for New Age - bevissthet, og at vi skulle bruke teknikker (mange av
161
dem brukte krystaller) som kunne aktivisere dem i en høyere lysbevissthet.»

For hurtigst mulig å oppnå denne «høyere bevissthet», må man gjerne ta LSD , meskalin, røyke hasj/marihuana eller bruke andre «bevissthets -utvidende» stoffer. 162
Det finnes også «naturlige» måter å oppnå dette på, gjennom forskjellige kurser som
omhandler meditasjon , holistisk helse, selvhypnose , lederskap, avstressing o.s.v., i ti llegg til renselsesprosesser av både kropp og sjel, massasjemetoder og naturmedisin.
Alt blir presentert på en profesjonell og innbydende måte, som virker besnærend e
for den uvitende, og tilsvarende fryktinngytende for den som har innsikt. Sansene
overbeviser kandidaten, fordi fornuften ikke vet å gjennomskue konsekvensene, akk urat som musa overfor ostestykket i fella. Lu ktesansen driver musa til å ta osten, uten
at den skjønner rekkevidden av denne handlingen.
Dette har alltid vært Satans metode for å fange mennesker i sitt garn. Der kunnsk apen til Gud er stor, vil ingen bite på hans bedrag. Derfor er hans kløktige plan basert
på å fjerne menneskenes ku nnskap om Guds sannheter. Deretter er det bare å bedra
menneskene som nå er uten kart og ko mpass. Det eneste som nå leder dem, er deres
sanser og lyster. Rett og galt blir i et slikt samfunn v ariabelt, og ingen vil noen gang
være trygg for den sterkestes ø nsker. Borgernes velbefinnende er da avhengig av at de
sterkeste er rettskafne. Siden ingen menne sker er rettskafne, vil dette kun forbli en
absurd idé. Men siden dette er grunnlaget for den nye verdenso rden, som er satt i verk
av demoner med denne intensj onen, så vil fremtidens Orden se slik ut:
«I virkeligheten søker New Age, under et skinn av lys, fred og kjærlighet, å omskape verden til et utopisk
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samfunn, som skal oppstå ved en falsk Messias - Antikrist. Han skal dominere dette verdensb ildet.»

Siden denne bevegelsen synes å være startet av den katolske kirke for å utbre myst isismen og knekke protestantismen, kan man ane hvilken Ant ikrist man har i vente.

Platons samfunn
Rabbineren Marvin Antelmann har påvist at mange ideer i Weishaupt s samfunnsvisjon (Illuminati) er hentet fra Platon s bok «Staten». For de greske filosofer, som D amon, Sokrates og Platon, hadde bruken av musikk stor betydning, og melodibevegels e-
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ne og rytmen mente man hadde iboende kvalit eter som øvde stor innflytelse på lytt erens sjel og sinn. 164
Platons idealstat opererte med 3 samfunnsklasser: Makteliten (filosofene), byråkr atene og arbeiderne. Menneskene skulle bearbeides slik at de godtok den plassen de
hadde fått, og ungdommene skulle manipuleres gjennom sportsarrangementer og musikk. På Platons tid var man kjent med at det fantes musikk, rytmer og kroppsbevege lser som - dersom det ble brukt på riktig måte i de rette kombinasjonene - kunne fremskaffe ønskede reaksjoner. 165
Hvilke rytmer passer for å fostre frem mot og disiplin? Hvordan er den musikken som
fostrer modige menn til militæroppdrag? I fredstid må man ha musikk som får un gdommen til å si ja til begjær, eller får ham til å tilbe avguden. Hvilke toner og rytmer
stimulerer til galskap, nedrektighet og frek khet? Man må ha musikk som bryter ned
motstand, og som gjør at man tar imot instruksjoner e ller lar seg overtale.
I Platons samfunn skulle barna være samfunnets eiendom, og familiens bånd skulle
brytes. Gjennom fødselskontroll ved hjelp av abort og medisin skulle befolkningen r eguleres, og byråkratene skulle overvåke seksuallivet. Det skulle holdes festivaler for
seksuell frihet (jfr. dagens musikkfestivaler), og soldater og idrettsmenn skulle belø nnes for sine prestasjoner med fri sex.
Kvinnene i Platons samfunn skulle frigjøres og likestilles med mannen, siden barnas
oppdragelse var overlatt til staten.
Barna skulle bli vant til å se vold og krig for selv å kunne bli gode krigere. I Platons
samfunn blir innbyggerne frarøvet sin pe rsonlige frihet i bytte mot stimulans av pe rsonlige lyster, fri sex, musikk og sport. Ungdommen, arbeide rklassen og bøndene er
taperne.
Kjell Sjöberg skriver at:
«For Platon kunne alle midler rettferdiggjøres i den hensikt å skape harmoni mellom klassene. Løgn, myter,
propaganda og manipulasjon var tillatt. Dersom dette settes i system av mennesker som har slått seg sa mmen for å virkeliggjøre Platons idealsamfunn, da kan vi vente oss at historien og religionen skal manipuleres, for at folket skal tro på løgnene til statens beste. For dem som ikke tror på sagn, kan man servere
166
fremtidsforskning for å manipulere massene dit hvor man ønsker.»

Kan vi i dag ane konturene av og forsøkene på å innføre et slikt samfunn: Abort, a ktiv dødshjelp, heldagsskolen, video volden, store sportsarrangement, pornografien og
musikkens dominerende plass?
Nå er det gjerne litt drastisk å tilegne Platon slike hensikter, tross alt var samfunnet
rundt år 400 f.Kr. nokså forskjellig fra vår tid. Men det er ikke utenkelig at andre kan
spinne videre på disse ide ene.
Bob Andersson, ordføreren i Aspen Institute og en av verdens rikeste menn, ga fø lgende råd til sine medlemmer (som m.a. omfattet Volvosjefen Pehr Gyllenhammar,
Henry Kissinger og Cyrus Vance ): «Les Platon, ikke bare regnskaper!» Dette kan selvfølgelig ha vært et løst uttrykk i en tilfeldig sa mmenheng, men i Aspen Institute er det
tross alt et overordnet mål å gå nye veier innen økonomi, kultur og privatliv. Ved å
samle mennesker av høy kvalitet, en såkalt verdenselite, vil man stimulere til nye idéer
og visjoner og oppmuntre til kontrovers ielle og motstridende løsninger. 167
Pat Robertson, grunnlegger og leder for Christian Broadcasting Network (CBN), tidl igere presidentkandidat og rek tor for Regent University, sier i sin bok «Den nye Verdensorden» at grunnleggerne for «The Establishment», som omfatter organisasjonene
Council of Foreign Relations, Trilateral Commission, FN og Romaklubben, tar utgang s-
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punkt i Platons ideer om en ny verden sorden. Disse grunnle ggerne, blant annet John
Ruskin, Cecil Rhodes, Rothschild - og Rockefeller-klanen har alle sterke fo rbindelser til
den okkulte ordenen Illuminati og frimurersystemet. Medlemmene i disse organisasj onene kontrollerer skarer av multinasjo nale selskaper, investeringsbanker, private sti ftelser, aviser, plateselskaper og mediekanaler i USA, Europa og verden forøvrig. 168
Ikke minst sistnevnte, media, har flommet over oss med si n illuminiserende underholdning den senere tid. Hele verden har gått mann av huse for å se trilogien ”Ring enes Herre”, der norrøn mytologi og kabbalah går hånd i hånd. Det er gjerne derfor at
Hollywood-stjernenes mest populære religion for tiden er nettopp kabbalah.

Kabbalismen169
Kabbalah betyr tradisjon eller mottakelse, dvs. lærdommer som er mottatt muntlig.
Kabbalah hevdes å være en gammel, hellig tradisjon fra de første patriarkene. Den ble
så overlevert muntlig fra generasjon til generasjon som hemmelige doktriner til noen
få utvalgte. På Jesu tid fa ntes en Kabbalah med en samling av doktriner og spekulasj oner som ble skjult for mengden. I det fjortende århundre ble Kabbalah nærmest all emannseie.
Det er i Kabbalah at de spekulative og filosofiske doktrinene til Israel kan finnes. Di sse finnes i to bøker, Sepher Yetzirah og Zohar. Kabbalahs eneste hensikt er knyttet til
oppdagelsen av sannheten fortalt gjennom Bibelen, og mysteriene gjemt i hvert eneste
ord eller bokstav i den hellige skriften. Torahen bestod av guddommelige navn hvor
ordene inneholdt e t mysterium, og bokstavene inneholdt åndelig kraft. I følge Kabb alah inneholder hver bokstav i Torahen et mysterium som bare kan løses av den innvi dde. Gjennom fortolkning viser Det Gamle Testamentet seg å fortelle ting som ikke kan
oppfattes av en alminne lig leser.
Som alle mystiske systemer, taler jødisk mystisisme om en overnaturlig verdensordning som mennesket er bundet til, og som det kan kalle på og som kan overføre ub egrensede krefter. Karakteristisk i jødisk mystisisme er dets messianske tendens. De t
ser hele skaperverket - levende og livløst - holdt i pine i en universell kamp for befrie lse fra det onde. Det onde har på en eller annen måte kommet inn i verden. Gjenop pbyggingen av den harmonien som alt vil finne frelse i, består i etableringen av et universelt Guds rike ved Messias' komme.
Nesten allerede fra begynnelsen av sin historie utviklet den jødiske mystisismen i
Kabbalah seg langs to adskilte retninger. Den teoretiske / spekulative / teosofiske re tningen behandler den åndel ige verdens natur o g dens tilknytning med denne verden og
menneskets plass i begge. Den handler om det panteistiske verdenssystemet som e rstattet det tradisjonelle hebraiske synet på Gud. Den praktiske / eksperimentelle re tningen søker å fremtvinge energier fra den åndelige verden med psykologisk og mir akuløse virkninger på det fysiske.
Den siste retningen tar for seg bruk av magi og det hellige navnet til Gud. Gjennom
mystisk fortolkning av Torahen fikk skriften ny bety dning, og rabbinerne kunne påvirke
det som skjedde på j orden. Det viktigste var å ta makten fra hedningene i verden og
fremskynde Messias' komme.
Den praktiske Kabbalah nedstammer fra den israel -babylonske mystisismen, og var
først introdusert i Europa av Aaron ben Samuel. Han var en lærd fra Babylon som u tvandret i den første halvdel av det niende århundret til Italia. Den ble brakt videre til
Tyskland i år 917. Her nådde den sitt høydepunkt på 1200 -tallet.
Den spekulative Kabbalah ser også ut til å komme fra Babylon . Den vokste frem i
Provence på 1100-tallet, og nådde sitt høydepunkt i Sp ania på 1300-tallet.
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Det jødiske gudsbegrep har to aspekter. Den skjulte og utilgjengelige Gud, En -sof
(det uendelige), representerer det som er hinsides menneskelig erkjennelse. Han sk aper ingen ting, men manife sterer seg som en dynamisk og objektiv kraft i skapelsespr osessen og i opprettholdelsen av det skapte un ivers. Det er denne siden ved Gud som er
interessant for kabbalisten, for gjennom den føres han inn til sitt høy ere Jeg.
Den praktiske mystisismen i den tyske skolen var av det ekstatiske slaget. Den sen trerte seg hovedsakelig på bønn, indre meditasjon og grublerier. Samtidig uttrykket den
seg ikke sjelden i åndeb esvergelser hvor alfabetisk og numerisk mystisisme spilte en
viktig rolle. Abulfa var en utø vende kabbalist i det 13. århundre. Hans kabbalisme var
sentrert omkring praktiske meditasjonsteknikker og ekstatiske opplevelser. Hans me ntale øvelser hadde til hensikt å løse opp de båndene som binder sj elen til legemet, og
gjøre sjelen fri til å utforsk e den skjulte dimensjon. Abulfa benyttet også ånd edrettsog enkle gymnastiske øvelser som hadde en tydelig likhet med teknikker fra yoga. Hans
mål var at mennesket i tillegg til de fysiske sansene også skulle utvikle åndelige sans eorganer.

Zohar ha Sepher
Den hemmelige jødiske religionen er bygget på Talmud , og finner sine største herli gheter i Zohar ha Sepher (Praktens bok). Boken Zohar hevdes å være skrevet av Moses
de Leon fra Granada rundt år 1300. De Leon tilskrev Zohar til Tal mudlæreren Simeon
ben Yochai fra det andre århundre. Simeon måtte flykte fra romerne, og i 13 år bodde
han i en hule hvor han da glig fikk besøk av Elias. Elias skal ha undervist ham i Torahens
mysterier. Zohar summerer opp den jødisk mystisisme både på den spekulative og
praktiske siden. Den ble raskt læreboken i de jødiske mysteriene, og etter Ta lmud har
den utøvet den dypeste innflytelse på judaismen. Størstedelen av de høytstående ra bbinerne på 1600- og 1700-tallet hadde en fast tro på Z ohars hellighet og ufeilbarlighet.
Kabbalah som en mystisk lære var begrenset til de eksklusive sirkler av de lærde. På
1700-tallet brakte hassidismen massene under direkte innflytelse av doktrinene til
Isaac Luria. I denne perioden fikk Kabbalah en større utbr edelse.
Selv om Palestina var fødestedet til jødisk mystisisme, spilte babylonsk okkultisme
en viktig rolle i utviklingen av rabbinistisk judaisme. Dette er avgjørende for å forstå
dybdene i Israels frafall og Isr aels moderne identitet. Flesteparten av jødene bodde i
nesten 1600 år i Babylon. Babylon var det okkulte senter i antikken. Det jødiske folket
tok etter mye av babylonsk kultur, slik som babylonsk k alender, systemet med vokaler
og konsonanter, og mye av den etniske naturen. Mer alvorlig var imidlertid opptaket
av babylonsk mentalitet angående demonologi og trol ldom.
Doktrinene i Zohar er bygget på den bab ylonske seksualfortolkningen av kunnskapens
og livets tre. Boken hevder at skapelsesberetningen er et forheng for sexmysteriet.
Gjennom dette mysteriet er vi alle bundet til våre fysiske legemer her på jorden, og
bare gjennom seksuell forening kan vi bli b efridd fra dødelighet og fra legemet. Sex er
frihetens lov. (Sml. Aleister Crowley).
Sigmund Freud (1856-1939) tok mange elementer fra jødedommen. Hans teknikk for
drømmetolkning har flere likhetstrekk med metoder som er benyttet i Z ohar.
Da jødene til slutt ble utvist fra Babylon i b egynnelsen av 1000 -tallet, tok de med seg
den okkulte læren til Vesten. En jød isk astrolog innførte det astronomiske skjemaet til
hinduene til Bagdad i år 777, mens jødiske og muhamm edanske verk ble oversatt av
jøder til hebraisk og spansk. Jødene laget også lærebøker i det okkulte, og spredte dem
blant sitt eget folk i Vesten.
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Historiske kilder indikerer at jødene i det minste lærte å kjenne metoder for å fre mkalle sykdommer og død, å fremkalle og fjerne lide lser, å tvinge mennesker til å følge
befalinger, og å engasjere demoner for overnaturlige fo rmål. Det finnes nedtegnelser
av magikernes makt til å prosjektere sin sjel til fjerne steder for å utføre et ærend der,
for så å returnere tilbake den b evisstløse kroppen.
Det er knapt noen større gren av okkult praksis fra Babylon som ikke finner sine uttrykk i Talmud eller Kabbalah, men j ødene utmerket seg spesielt i astrologi. Astrologi
ble praktisert av jødene både som et levebrød og som vitenskap. På 700 - og 800-tallet
var de fleste mestrene i astrologi jøder. Selv om uttalelser i Talmud fordømmer astr ologi, fortelles det at rundt det fjerde århundret var troen på astrologi va nlig blant de
jødiske lederne. De trodde at hver person hadde en voktende stjerne fra fødselen av. I
Talmuds Shab. 156a fortelles det: «Planeten som en person er født under, beste mmer
om han er klok og rik, og planetene påvirker israelitt enes liv.»
Kabbalistene lagde i Zohar et panteistisk system veldig likt gnostisismen og hi nduismen. Universet er besjelet, der alt står i et magisk forhold til h verandre. Gud, En Sof, ble «Alt», og umulig å kjenne. Hvis han fantes, var han i så fall så langt borte at
han verken brydde seg om eller viste noen oppmerksomhet mot menneskeheten. Un iverset selv var på en måte Gud. Kabbalistene sa at alt som vi rkelig eksisterte, var lys
med forskjellig bølgelengde. En -Sof manifesterer seg på disse bølgelengdene (sefir oter). En-Sof var det høyeste nivået. På bunnen var den fysiske verden som var satt
sammen av demoner, men dominert av Israel. Verken En -Sof eller Sefirot skaper noe.
Alt som eksisterer er en utstråling av den evig eksisterende Gud. Zohar lærer også en
reinkarnasjon som ligner mye på den som hinduistene lærer. Kabbalisten at mennesket
kan legge ut på erkjennelsesreiser ved å lære å beherske universets magiske krefter.
Man ville så etter en lang prosess til slutt bli gjort til Gud.
Gjennom århundrene som fulgte etter at jødene ble utvist fra Babylonia, ble de ra bbinske lederne stadig mer mottakelig for å utbre bruken av magisk Kabbalah. Derfor
vendte et stort antall rabbinere i Europa seg til den judaistiske forklaringen slik som
den blir gitt i Kabb alah.
Kabbalah er et utrolig detaljert system av rasjonaliseringer for å bortforklare Bibelens Gud, og i hans sted etablere menneskehetens gu ddommelighet, Israel.
Det som i virkeligheten fascinerte dem, var at Kabbalah forkynte revolusjon. Den fo rtalte dem at de ikke lenger trengte å vente på en uransakelig gud som skulle gi dem
deres Messias og verdensherredømme. Siden de var guddommelige , kunne de selv
frembringe den messianske tidsalderen. Ved bruk av kabbalistisk magi kunne de tilegne
seg materielle fordeler som et resultat av sine egne anstrenge lser, og fremskaffe en
Messias til å regjere over seg. Når Messias kommer, behøver han ikke å bevise hvem
han er ved spesielle trekk i sin personli ghet eller gjennom tegn og under. Det eneste
tegn på gjenkjennelse er at han historisk sett lykkes i å opprette riket for Israel. Når
verdensherredømme er oppnådd, tror kabbalistene at Guds kraft vil vise seg gjennom
Messias, og Messias vil gi jødene ma kten over jorden.
Størsteparten av judaismen i dag har en kabbalistisk ideologi. De ortodokse jødene
ble stort sett utryddet under 2. verdenskrig, bare en håndfull er tilbake. Resten er
kabbalister, soltilbed ere. Den kabbalistiske j ødedommen er i dag helt underlagt Rom.

Okkultisme i Kabbalah
Det er på Kabbalah at moderne okkulte bevegelser baserer sin kunnskap. Kabbalah
på 1500- og 1600-tallet inkluderte okkulte ting som reinkarnasjon , åndemaning, b e-
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svergelser, astral projeksjon, samarbeid med demoner , astrologi, numerologi og et
enormt system for bruk av trylling, amuletter og besvergelsesformularer. Mesteparten
av det særegne i babylonsk og egyptisk trolldom var inkludert i Zohar. T il og med i dag
har praktisk talt alle okkulte systemer og praksiser, inkludert hekseri og satanisme,
lånt mesteparten fra Kabbalah i ritualene og symbolene. Moderne teosofi er bare oppvarmet kabbalisme. Selv om grunnleggerne av teosofien, An nie Besant og Madam Blavatsky, hevder å ha fått overnaturlig inspirasjon, er det et faktum at kabbalistisk fil osofi påvirker deres lære.
Da jødene forlot Babylon, tok de med seg den okkulte læren inn i Europa. Polen ble
Kabbalahs hovedsete. Der dreide livet til de hassidiske jøder seg om ærefrykten for
karismatiske rabbinere. Med sin beherskelse av Kabbalah og praktisk magi, fikk rabb inerne enorme rikdommer. Gjennom rikdommene og kontakter i Eur opas hovedsteder
var de i stand til å infiltrere de høyeste lag i regjeringer og i samfunnet forøvrig. De
samarbeidet med jesuittene gjennom menn som Adam Weishaupt (Illuminati), Fredrik
den Store av Prøyssen og mange av hovedmennene bak den franske revolus jonen.
Under fornuftens og vitenskapens tidsalder i det 19. og 20. århundre døde kabbali smen nesten ut. Bare erkefundamentalistene, de hassidiske jødene i New York, har
åpenlyst spesialisert seg i bruken av Kabbalah i nyere tid.
Mystikeren og rabbineren I saac Luria levde i Palestina fra 1534 til 1572. Han mente
at mystikerne hadde beskjeftiget seg for mye med ve rdens begynnelse. I stedet skulle
man delta i fremskyndelsen av endens tid og Messias' komme. For at det messianske
riket kunne bli opprettet for I srael, måtte det først komme til en ødeleggelse av he dningeverden. Dette kunne man påskynde ved å hjelpe til med å knuse de ikke -jødiske
nasjoner. De var nemlig fylt med onde krefter. De kabbalistiske mystikerne sku lle gå
ned i hedningenes avgrunn og påsky nde hedningenasjonenes sammenbrudd. Ut fra de tte vokste tanken om at gjenopprettelsen skulle komme gjennom synd. Mystikeren Sabbatai Zevi levde i Smyrna fra 1625 til 1676. Han utviklet dette til en lære om syndens
hellighet. I tiden før 1666 var det meget sterke messiasforven tninger i hele den jødiske
verden. Zevi var selv overbevist om at han var Messias, og han fikk mange tilhengere.
Han tok tittelen «Kongenes konge på jorden», og splittet jødedommen i to. I 1666 dro
han til sultanen i Adrianopel. Hans tilhengere trodde da at han skulle overta ma kten,
og at Messiasriket skulle komme. I stedet oppgav Zevi sin jødiske tro og ble muslim, for
å beholde livet.
Dette forandret ikke tilhengernes tro på ham. De ville også overgi sin tro, stige ned i
avgrunnen og fylle urenhetens mage med hellighet inntil den revnet innenfra. Sabb atais velsignelse lød: «Priset være han som tillater oss det fo rbudte!»
Opphevelsen av alle seksuelle tabuer tilhørte paradisets velsignelser. De praktiserte
derfor sexorgier. De sabbataianske troende var forkjempere for en ny verden som sku lle bli opprettet ved å ød elegge alle positive verdier i de eksisterende religioner. Jacob
Frank (1726-1796) var den som drev sabbataismens tankebaner til dets ytter ste konsekvens. Han var en av de mest skremmende fenom ener i hele jødedommens historie.
Han var en personlighet som var fylt med grusomme og sataniske makter. Han lærte at
verden ikke var skapt av den gode guden, og hans oppgave var derfor å oppheve alle
lover og sedvaner slik at den gode guden kunne åpenbare seg. Utryddelsen av e nhver
religion og positivt trossystem var den sanne veien som han forky nte. For å kunne stige
opp, må man først stige ned. Dette er symbolisert ved Jacobs stige som har symbol
som en V.
Det å stige ned i avgrunnen innebar ikke bare forkastelsen av alle religioner og trad isjoner, men også befalingen om å utføre «merkelige, fremmede handlinger», d.v.s. det
som er forbudt i Bibelen. Frank fikk mange tilhengere blant jøder i de vestlig e deler av
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Europa. I Praha var det en majoritet som fulgte ham. I hans eget landområde Podolia
fulgte man ham og ble katolikker (1759). Frankistene i Bøhmen, Mehren, Ungarn og
Romania valgte å forbli j øder. Men andre steder valgte frankistene å bli kristne.
Gjennom sabbataismen ble det opprettet en hemmelig, underjordisk bevegelse, som
fikk to uttrykksformer. Enten var man i det ytre strengt rabbinsk troende, mens man i
hemmelighet var sabbata ianer, eller så valgte man å gå over til en annen religion og
benytte denne som skalkeskjul. Dette kom av at man hadde den frafalne Sabbatai Zevi
som sitt forbilde. Det formelle frafall var en måte til å påskynde Messias' rike og få
ondskapens rike til å bryte sammen innenfra.
Hayyim Samuel Jacob Falk var en jødisk ka bbalist som også var kjent som «Ba'al Shem
fra London». Han ble født i 1708, trolig i Podolia. Han ble betraktet av sine medjøder
som en tilhenger av Messiah Shabbetai Zevi. Det knytter ham til de podolianske zoh arittene. Han ble dødsdømt i Westfalen i Tys kland, men klarte å flykte til England. Der
ble han godt mottatt, og han ble snart kjent som en kabb alist og mirakelmann. En gang
da en brann truet med å ødelegge den store synagogen i London, avve rget han faren
med å skrive fire hebraiske bokstaver på dørst olpen, antakeligvis tetragrammet. Det er
fortalt at en gang da vognen hans mistet et av bakhjulene, bad han kusken om bare å
fortsette videre, og hjulet fulgte etter vognen.

11 – ondskapens tall
De moderne illuminister og frimurere er også oppatt av kabb alahs tallmagi. Spesielt
viktige tall er 11, 13, 22 (2x11), 33 (3x11), 18 (6+6+6), 27 (3x3x3) o.l. Dette finner du
også i de gamle okkulte kortstokkene i Tarot, der bl.a. trumfkort nr. 26 (13+13) viser et
tårn som blir truffet av lynet. Katastrofen 11. sep tember 2001 bærer tydelig kabbali stenes signatur. Ikke bare markerer de to tårnene i seg selv tallet 11, men tverrsummen
av datoen 911 blir også 9+1+1=11. Datoen 11. september var årets 254. dag, tverrsum
2+5+4=11, og det gjensto 111 dager av året. Det før ste flyet hadde flight nr. AA11. Siden A er bokstav nummer 1, blir dette to 11 -tall ved siden av hverandre. Det første
tårnet falt sammen (ble detonert) kl. 10.28 (tverrsum = 11), og den første brannbilen
som ankom var nr. 11. Terroraksjonen i Madrid var n øyaktig 911 dager etter 11. se ptember, og attentatet skjedde den 11. mars. Til sammenligning sluttet den 1. verden skrig den 11. time den 11. dag i den 11. måned. Tilfeldig?

Sions Vises Protokoller
Helt siden avsløringen av Illuminati i 1780 -årene, har det vært kjent og publisert fo rskjellige utgaver av en mønsterplan for ødeleggelse av sivilisasjonen, regjeringene og
religioner - og etableringen av en verdensregjering . Den mest kjente av disse er «Sions
vises protokoller». Boken forårsaket noen av de største oppstandelser som verden har
opplevd. Protokollene, slik vi kjenner dem, ble først publisert i Russland i 1905. En k opi havnet i Britisk Museum i London 10. august 1906. Den britiske journalisten Vi ctor
Marsden oversatte den til engelsk, og den ble publisert i London i 1921.
Mr. Marsden var korrespondent for Londonavisa «Morning Post» i Russland fra før
1914. Da han vendte tilbake til England, var han i besittelse av et dokument som pr ofessor Sergei Nilus hadde gitt ut i 1905 unde r tittelen «Den jødiske trussel» . Professor
Nilus hevdet at originalen var skaffet til veie av en person som sa han hadde fått den
av en prostituert. Den prostit uerte hadde stjålet den de fra en jøde etter et besøk i
hennes leilighet. Denne jøden var en av de mest innflytelsesrike og høyest innvidde
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ledere blant frimurerne. Han hadde vært på et toppmøte i Grand Orient -losjen i Paris i
1901. Disse protokollbetegnelsene ble tatt ut av en stor bok med opptegnelser fra f oredrag. Tyveriet ble utført ved avslutni ngen av et hemmelig møte av «innviede» i
Frankrike. Nilus fikk d okumentet i 1901, med en forsikring om at det var en nøyaktig
avskrift, i oversettelse, av de originale dokume ntene.
Mens Mr. Marsden oversatte dokumentene, mottok han en advarsel om at han v ille
bli drept om han ga ut boken. Marsden ga ut oversettelsen av dokumentene under ti ttelen «The Protocols Of the Learned Elders Of Zion». Han døde noen år senere under
mistenkelige omstendigheter. Times i Lo ndon kjørte artikler om protokollene 16 -18.
august 1921, hvor de hevdet å ha gjort sensasjonelle op pdagelser. Protokollene ble
hevdet å være et dårlig plagiat av en fransk bok med tittelen «Geneves dialoger» som
ble publisert i Brüssel i 1865. De såkalte motbevisene av Protokollene dukket opp i
«the Times» i august 1922. I følge disse artiklene ble Prot okollene hovedsakelig kopiert
fra en bok av Maurice Joly, «Dialogues aux Enfers entre Machiavel et Mentesquieu»
(Maurice Joly's Dialogues in Hell), som ble utgitt i 1864. Likhetene mellom disse verk ene kan ikke være tilfeldige. Ikke bare er hele avsnitt nesten identiske, men også de fo rskjellige punktene i programmet. Om Nilus kopierte fra Joly, eller om de hadde den
samme kilden er et annet spørsmål. En tilsvarende bok, «Machiavelli Monte squieu and
Rosseu», av Jacob Venedey og publisert i Berlin i 1850, inneholder også sitater fra pr otokollene.
Protokollene skal være funnet i jernskapet i hovedkvarteret for sionistforeningen.
Dette hovedkvarteret var på den tiden i Frankrike.
En påstand er at protokollene er et bestillingsverk og en avledningsmanøver fra Ill uminati og jesuittene. Lederne til Illuminati ble bekymret i 1890 -årene da historikere
som Nesta Webster begynte å studere sammensvergelsen som førte til den franske r evolusjonen i 1789. For å avlede oppmerkso mheten, laget de et nytt dokument som tok
mistanken vekk fra Illuminati og rettet den mot lederne av den jødiske revolusjonsb evegelsen i Russland. De tok utgang spunkt i dokumentet som ble funnet på Illuminatis
kurér i 1785, men endre t spesielle ord og uttrykk slik at dette nye dokume ntet skulle
se ut som at det var en jødisk plan for å oppnå ve rdenskontroll, slik som i sionismen.
I en rettssak i Bern i Sveits i 1935 ble det hevdet at protokollene ble skrevet for å
bevise for tsaren at jødene hadde laget en internasjonal plan om å erobre verden. Pr otokollene beskriver programmet for en verdensrevolusjon. De er enten programmet for
et eller annet hemmelig samfunn, eller til en eller annen som brukte terminologien til
disse hemmelige samf unnene. De har blitt funnet av dipl omater i manuskripter i alle
deler av verden. Om de autentiske eller i kke, vet man ikke. Det er heller ikke det mest
interessante ved dem. Det inte ressante er om metodene de beskriver blir brukt, og om
historiens gang er blitt et resultat av deres plan. Ser man på dagens samfunn, vil man
oppdage at mange av planene som presenteres i disse protokollene allerede er gått
eller holder på å gå i oppfyllelse. Med dette i tankene blir protokollene en skremme nde lesning når man te nker på utviklingen videre.

U t d r a g f r a S i o n s V i s e s P r o t o k o l l e r : 170

(Mine uthevinger)

«Fordi mennesker med dårlige instinkter er i flertall over de gode, oppnås de beste
resultater når man skal styre dem ved bruk av vold og skremsler, ikke ved akademisk
diskusjon. Hvert menneske strever etter makt, og alle vil gjerne bli diktatorer om de
bare kunne. Og de mennesker som ikke er villige til å ofre andres vel for å sikre sin
egen velstand, er svært sjeldne.
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Nå for tiden har gullet erstattet makten til de libera le herskerne. Det var en tid da
religionen hersket. Frihetens idé kan ikke virkeliggjøres, fordi ingen kan bruke den med
måte. Det er nok å gi folket selvstyre for en tid for at folket skal bli en uorganisert p øbel.
Ordet «rett» er en abstrakt idé, som ik ke fremgår av noen ting. Ordet betegner ikke
annet enn dette: «Gi meg hva jeg vil ha, slik at jeg kan bevise at jeg er sterkere enn
deg.»
Vår styrke vil bli sterkere enn noen annen under de nåværende usikre forhold for
den sivile makten, fordi den vil vær e usynlig til det øyeblikket da den er så sterk at i ntet listig anslag kan undergr ave den.
Hensikten helliger middelet . Når vi legger våre planer, må vi ikke ta så mye hensyn
til hva som er godt og moralsk riktig, som til hva som er nødvendig og fordelakt ig.
Uten absolutt despoti kan ingen sivilisasjon eksistere, for sivilisasjoner kan kun
fremmes under b eskyttelse av herskeren, hvem han enn er, og ikke under massene.
Se bare på disse alkoholiserte beistene som er sløvet av drikk, og hvordan dens uin nskrenkede bruk tåles av friheten... De kristne folkene er villedet av alkohol. Deres unge
menn er forskrullet av klass ikerne og tidlige utsvevelser. De er blitt tilskyndet av våre
folk, ... til korrupsjon og luksus. Vårt motto må være: «Alle maktens og hykler iets midler».
Kun den rene makt er seierrik i politikk, særlig hvis den skjules av det for statsmenn
uunnværlige talent. Vold må være grunnsetningen og list og hykleri regelen for alle de
regjeringer som ikke ønsker å legge sine kroner for en eller annen n y makts føtter.
Dette onde er det ene ste middel til å nå det gode mål. Derfor må vi ikke vike tilbake
for bestikkelse, svik og forr æderi, om dette tjener til vår saks fremme.
Vår stat, som går den fredelige erobringens vei, har rett til å bruke henrettels er i
stedet for krigens redsler. Henrettelser er mindre øyensynlige og mere hensiktsmess ige og nødvendige for å opprettho lde skrekkveldet og fremkalle blind underkastelse.
Selv i gamle dager var vi de første som lærte folket å rope «Frihet, likhet og bro rskap». Det er ord som så ofte siden er blitt gjentatt av papegøyer, som fra fjern og nær
har flokket seg rundt plakatsø ylene. Ved å gjenta dem, fratok de verden dens trivsel og
individet dets virkel ige personlige frihet, som inntil da hadde vært så vel gar dert mot å
bli kvalt av pøbelen. De fremmede som tror seg så kloke og intelligente, innså ikke
hvor abstrakte de ordene som de selv uttalte var, og at de rett og slett motsa hveran dre. De så ikke at det ikke er noen likhet i naturen, og at naturen selv har skapt forskjellige og ulike normer for tanke, karakter og evne.
Da skal folkene erkjenne vår overlegenhet i den hjelpen som vi skal yte dem. En slik
tilstand vil utlevere begge sider til våre millionøyede agenter, som rår over ubegrens ede pengemidler. Da skal våre internasjonale rettigheter bortfeie verdens lover og r egjere over landene, slik som de enkelte regjeringer regjerer over sine unde rsåtter.
Vi vil velge våre administratorer blant mengden slik at de vil ha underdanige tende nser. De kommer ikke ti l å ha erfaring i regjeringens kunst, og vil derfor bli som voks i
hendene på våre lærde og kloke rådgivere, som fra barnsben av ble utdannet til å r e-
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gjere verden. Som dere vet, har disse menn studert regjeringens vitenskap i våre pol itiske planer, i den h istoriske erfaring, og ved betraktning av begivenhetenes gang. De
fremmede drar ingen fordel av kontinuerlige, historiske studier. De følger den teor etiske rutine uten å tenke over hvilke resultater den vil få. Derfor behøver vi ikke ta de
fremmede i betraktning. La dem leve i håpet om nye nytelser eller i erindringen om
opplevde gleder. La dem tro at lovene om teorier som vi har gitt dem, er av den høye ste viktighet for dem. Med dette mål for øyet, og ved hjelp av vår presse, kan vi stadig
øke deres blinde tro på disse lovene. De dann ede klasser blant de fremmede vil briefe
med sin kunnskap uten å prøve den. De vil praktisere den læren de har mottatt fra n aturvitenskapen slik som våre folk har fremstilt den for dem, i den hensikt å vende d eres tenking i den retning hvor vi vil ha den.
Tro ikke at disse forsikringene er tomme ord. Tenk på Darwin, Marx og Nietzsche.
Deres seire i tenkingens verden var på forhånd arrangert av oss. Disse naturvitenskapelige retningers demoral iserende virkning på de fremm edes tenking er godt synlig for
oss.
Pressen fremsetter mengdens vitale krav, skriker opp om dens klager, og skaper etter
hvert utilfredshet blant mengden. Det frie ords virkeliggjørelse skapes i pressen. Men
regjeringene forst o ikke å gjøre den rette bruk av denne makt, og den falt i våre he nder. Gjennom pressen vant vi innflytelse, skjønt vi selv holdt oss i ba kgrunnen. Takket
være pressen samlet vi inn gull, skjønt det kostet oss hav av blod og tårer. Selv om vi
har måttet ofre mange av våre egne folk, har det betalt seg. Hvert eneste offer fra vår
side er verdt tusener av fremmede i Guds øyne.
Vi passet på i grunnlovene å innsette rettigheter som for mengden er rent uten b etydning. Alle de såkalte «folkets rettigheter» kan bare bestå i idéer som ikke kan a nvendes i praksis. Hva hjelper det en arbeider av arbeiderklassen som har en rygg bøyet
av hardt arbeid og et livsmot knekket av strev, at en prekestikke får rett til å snakke
eller en journalist rett til å utgi allverdens v røvl? Hvilken glede har arbeiderklassen av
en konstitusjon så lenge de ikke oppnår annet av den enn de smuler som vi kaster til
dem til gjengjeld for deres stemmer på våre folk? Republikanske rettigheter er den r ene ironi overfor en arbeider. Arbeideren må arbeide hver dag, og det hindrer ham i å
nyte noen fordeler av de samme rettigheter. De tjener bare til å gjøre ham mindre si kker på sin stadige arbeidsfortjeneste, fordi de gjør ham avhengig av streiker, kamer ater og arbeidsgivere.
Vi akter å late som om vi er arbeidernes befriere, som kommer for å frelse ham ut av
denne undertrykkelse. Vi foreslår at han skal gå inn i våre arméers rekker blant sosia lister, anarkister og komm unister. De sistnevnte beskytter vi alltid. Vi later som om vi
hjelper dem av broderlige grunner og til menneskehetens alminnelige beste, slik som
det fremstilles av vårt sosialistiske frimureri. Adelen som eide retten til sin del av a rbeiderklassens strev, var interessert i at den siste var ve lernært, sunn og sterk. V i er
interessert i det motsatte, dvs. i de fremmedes degenerasjon. Vår styrke ligger i å ho lde arbeideren i stadig nød og avmakt. Derved beholder vi ham i vår makt, og i sine e gne omgivelser vil han aldri finne kraft eller styrke til å sette seg opp mot os s. Sulten vil
gi kapitalen større rettigheter over arbeideren enn noen lovlig hersker noensinne ku nne gi en adelsmann.
Vi behersker massene ved å gjøre bruk av den misunnelse og det hat som avles av
undertrykkelse og nød. Og ved hjelp av disse følelser fei er vi til side dem som vil hin dre vår fremgang. Når den tid kommer at vår verdslige He rsker skal krones, skal vi nok
sørge for at vi ved de samme midler, det vil si ved å bruke pøbelen, skal ødelegge alt
som viser seg å være en hin dring på vår vei.
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De fremmede kan ikke tenke naturvitenskapelig uten vår hjelp. Derfor forstår de ikke
den vitale nødvendighet for visse ting. Disse ting ene vil vi streve etter å holde for oss
selv inntil den dagen da vår time kommer. I skolene bør den viktigste av alle vitensk aper læres, nemlig vitenskapen om menneskets liv og om samfunnets forhold, som be gge forlanger en arbeid sdeling, og en derav følgende oppdeling av folkene i kaster og
klasser. Det er i høyeste grad påkrevet at alle får vite at virkelig likhet ikke kan eksi stere på grunn av de ulike slags arbeiderers fo rskjellige natur.
Vi vil skape en universal krise ved alle tenkelige midler og ved hjelp av gullet som alt
er i våre hender. Samtidig vil vi sette på gaten veldige skarer av arbeidere over hele
Europa. Disse menneskene vil da gladelig kaste seg over dem som de i sin uvitenhet
har vært misunnelige på fra barndommen av. De vil utøse deres blod og plyndre eie ndommene deres. De vil ikke skade oss, fordi vi vil kjenne til angrepstidspunktet på fo rhånd. Vi vil ta forho ldsregler for å beskytte våre egne interesser.
Vi vil overtale de fremmede til å tro at frisinn vil føre til et fornuftens kongedømme.
Vårt despoti vil ha denne karakter, fordi det vil være i stand til å slå ned ethvert op prør, og ved rettferdig stren ghet å utrydde enhver frihetsidé fra alle institusjoner.
Husk på den franske revolusjonen som vi pleier å kalle «den store». Vi kjenner godt
til hemmeligheten ved dens forberedende organ isasjon. Den var våre henders gjerning.
Fra den tid og fremover har vi ledet folkene fra den ene skuffelse til den andre for at
den til og med skulle oppgi oss til gunst for den kongedespot av Zions blod som vi fo rbereder for verden. For øyeblikket er vi, som en intern asjonal makt, uantastelige. Om
vi blir angrepet av en av de fremmede regjeringer, vil vi bli forsvart av andre. I sin i ntense lumpenhet hjelper de kris tne folkene vår uavhengighet når de knelende kryper
for makten, når de er ubarmhjertige mot de sv ake, når de er uten skånsel overfor fe il
og milde i sin dom over forbrytelser, når de ikke vil innrømme frihetens selvmotsige lser, og når de tålmodige som mart yrer tåler et dristig despoti.
Frimurelosjer over hele verden er uten sitt vitende en maske for våre hensikter. Men
den bruk som vi akter å gjøre av denne makt i vår aksjonsplan, eller til og med i vårt
hovedkvarter, forblir stadig en hemmelighet for hele verden.
For å avlede de kristnes tanker fra vår politikk, er det av høyeste viktighet at vi ho lder dem opptatt med ha ndel og forretninger. Slik vil alle nasjoner kjempe for sin egen
fordel. I den allmenne kamp vil ingen se den felles fie nde. Men for at friheten grundig
skal kunne få de fremmedes samfunnsliv ut av gjenge og ru inere det helt og fullt, må vi
legge all handel over på en basis av spekulasjon. Resultatet vil bli at landets rikdo mmer som blir skapt ved produksjon, ikke vil bli i de fremmedes hender, men vil ved
spekulasjon passere til våre pengekister.
Kampen om overmakten og de stadige forretningsspekulasjoner vil skape et demor alisert, egoistisk og hjerteløst samfunn. Dette samfunnet vil betrakte politikk og religion
med den fullstendigste likegyldighet, og gjerne med motvilje. Gullets begjær vil bli d eres eneste ledetråd. Og dette samfunnet vil kjempe for dett e gullet og danne seg en
ren kultus av de materielle n ytelser som gullet kan skaffe dem.
Da vil de lavere klassene slutte seg til oss mot våre rivaler - de privilegerte fremm ede - uten noe påskudd av edle motiver, ja, ikke engang av lyst til rikdom, men en e og
alene av hat til ove rklassene.
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Vi vil danne en sterk, sentralisert regjering slik at vi kan vinne makt i samfunnet for
oss selv. Ved nye lover vil vi regulere våre unde rsåtters politiske liv, som om de var
deler av et maskineri. Disse lovene vil litt etter litt innskrenke all den frihet og alle de
rettigheter som de fremmede har satt opp. Slik vil vårt styre utvikle seg til et så mektig
despoti, at det til enhver tid og overalt vil kunne knuse alle misfornøyde eller oppse tsige blant de fremmede.
Jesuittersamfunnet er det eneste samfunn som vi kjenner som kunne være i stand til
å konkurrere med oss på disse områder. Men vi har oppnådd å gjøre dem mistenkelige
i den dumme hops øyne. Jesuittersamfunnet er åpent en organisasjon. Vi har hol dt oss
tilbake og beholdt vår organisasjon som en hemmelighet. Hvilken forskjell ville det
dessuten gjøre for verden hvem som blir dens herre, enten den katolske kirkes overhode eller en despot av Zions blod ? Men for oss, det utval gte folket, er saken ikke l ikegyldig. For en tid kan de fremmede muligens holde stand mot oss. Men vi b ehøver
ikke å frykte noe i denne henseende. Vi kan stole på deres dypt rotfestede og gjensid ige hat, som ikke kan utryddes.
Vi har satt opp mot hverandre alle personlige og nasjonale interesser blant de fre mmede nå i nesten tyve århundrer ved å gi næring til alle religions - og stammefordommer blant dem. Derfor er det et faktum at ingen enkeltstående r egjering vil få hjelp av
sin nabo i sin motstand mot oss . Naboen vil tro at en aksjon mot oss kan være skadelig
for sin egen eksistens. Regj eringene kan ikke engang beslutte det minste vedtak uten
at vi er med. «Per me reges regunt» - kongene regjerer ved meg.
Vi leser i profetene at vi av Gud er utvalgt til å herske over jorden. Gud gav oss g eniet for at vi skulle kunne utføre vervet. Hvis det var et geni i fiendens leir, kunne han
ennå bekjempe oss. Men en nybegynner ville ikke kunne stå seg mot gamle, innøvde
veteraner som oss, og str iden mellom oss ville bli så desperat, et oppgjør som verden
ennå ikke har sett. Det er allerede for sent for deres geni. Alle statsmaskineriets hjul
settes i bevegelse av en kraftkilde som er i våre hender, det vil si gullet.
Vitenskapen om samfunnets økonomi, som våre lærde menn har tenkt ut, har aller ede bevist at kapitalens makt er større enn kronens anseelse. Nå om dagen er det av
større viktighet å avvæpne fo lkene enn å føre dem i krig. Det er av større viktighet å
bruke de brennende lidenskaper i vår saks tjeneste enn å demp e dem; å oppmuntre
andres idéer og bruke dem til vår fordel enn å slå dem ned. Vår regjerings hovedpr oblem er dette:
 Hvordan skal vi svekke offentlighetens tenking ved kritikk, hvordan frastjele den
dens evne til å resonnere, for resonnering kan skape opp osisjon?
 Hvordan kan man villede mengdens tanker ved meningsløse fraser og slagord?
Vi vil anlegge et frisinnet ytre for alle partier og alle retninger, og våre talere skal
gjøre det samme. Disse talere skal bli så snakkesalige at de kommer til å trette f olket
med sine taler i den grad at mengden får mer enn nok av velta lenhet av alle slag. Da vil
de forstå at den beste utvei er å ikke ha noen mening om politiske saker - saker som
ikke er bestemt til å være forståelige for publikum, men som kun bør r eserveres for de
styrende. Dette er den første hemmelighet.
Den andre hemmeligheten, som er nødvendig for at vårt styre skal ha hell med seg,
består i til en slik grad å mangfoldiggjøre feil, vaner, lidenskaper og skikk og bruk i
landet, at ingen lenger orker å tenke klart i det kaoset som oppstår - og derfor vil
menneskene ikke lenger kunne forstå hve randre.
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Der er ingen ting som er farligere enn det personlige initiativ. Dersom det er en b egavelse bak, kan det gjøre oss større skade enn de mi llioner vi har hisset i strupen på
hverandre.
Vi må dirigere de kristnes samfunns oppdragelse på en slik måte at deres hender fa ller motløse ned hver gang det trengs personlig initiativ til et foretakende. Spenning
som frembringes ved handlefr ihet, mister sin kraft når den m øter andres frihet. Dette
fører til moralsk sjokk, skuffelse og nederlag. Ved alle disse midler vil vi slå ned de
kristne, slik at de tvinges til å anmode oss om å styre dem internasjonalt. Når vi op pnår en slik posisjon, vil vi uten videre kunne trekke ti l oss all regjerende makt over
hele verden, og danne en universal Verdensr egjering.
Vi vil snart sette igang en organisasjon av store monopoler - reservoarer for koloss ale rikdommer, hvor også de fremmedes store formuer vil være så i nfiltrert at de vil
synke, sammen med sine regj eringers kreditt, dagen etter at den politiske krise har
funnet sted.
Derfor er det av aller største viktighet for oss, koste hva det koste vil, å ta landeie ndommene fra aristokratiet. Det sikreste middel til å nå dette målet, er å tvinge beska tningen opp. Denne metoden vil holde alle landbruksinteresser på et lavmål. De fre mmede aristokrater som med sine nedarvede vaner ikke kan være ti lfreds med lite, vil
snart bli ruinert.
Uten spekulasjon vil industrien ø ke de private kapitaler og være tilbøyelig til å heve
landbruket ved å befri jorden for gjeld og lån fra lan dbruksbankene. Det er nødvendig
at industrien tømmer jorden for dens rikdommer, og at spekulasjonen overleverer til
oss alle de verdiene som produse res. På denne måten vil alle de fremmede gå inn i
proletariatets rekker. Da skal de fremmede bøye seg for oss for å få rett til å eksist ere.
I den hensikt å ruinere de fremmedes industri, og hjelpe til å fremme spekulasjonen,
vil vi oppmuntre den lidenskap for grenseløs luksus som vi allerede har utviklet. Vi vil
øke lønningene, hvilket ikke vil hjelpe arbeideren, fordi vi samtidig øker prisene på det
livsnødvendige, mens vi bruker landbr ukets dårlige utbytte som påskudd. Vi vil også
undergrave produksjonen s grunnlag ved å så anarkiets sæd blant arbeiderne og op pmuntre dem til drukkenskap.
Økt militærtjeneste og større politistyrke er nødvendig for å utføre de nevnte planer.
Det er nødvendig for oss å ordne det slik at det, fo ruten oss selv, i alle land ikke blir
tilbake andre enn en veldig arbeiderklasse, noen få hengivne millionærer, politi og so ldater.
Vi må kunne møte all motstand med en krigserklæring fra nabolandet til det landet
som våger å stå i veien for oss. Men hvis disse naboene sku lle bestemme seg å stå
sammen og motarbeide oss, da må vi svare med å starte en verden skrig.
For å hjelpe vår verdensomspennende plan som nå nærmer seg sitt ønskede mål, må
vi influere de fremmedes regjeringer med såkalte offentlige meninger. De lages i v irkeligheten omhyggelig av oss ved hjelp av den største makt av alle makter - pressen, som
med et par ubetydelige unntak - som ikke er verd å legge merke til en gang - helt og
holdent er i våre hender.
Kort sagt, i den hensikt å vise hvor sla vebundne de europeiske regjeringer er i våre
hender, vil vi vise vår makt over en av dem ved hjelp av voldsforbrytelser, dvs. ved en
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terror-regjering. Dersom de alle reiser seg mot oss, vil vi svare med amerikanske, kin esiske eller japanske kanoner.
Vi vil omgi vår regjering med en hel skare av sosialøkonomer. Det er derfor økonom iens vitenskap er det viktigste faget som læres jødene. Vi vil være omgitt av tusener av
bankmenn, forretningsmenn og - enda viktigere - millionærer, fordi alt blir til sjuende
og sist et pengespørsmål. Imidlertid, så lenge som det ikke er tilrådelig å besette r egjeringsposter med våre brødre, vil vi betro disse viktige poster til pe rsoner som har et
rykte og en karakter som er så dårlig at det blir en avgrunn mellom dem og nasjone n,
og til slike som i tilfelle av at de er ulydige mot våre ordrer, kan vente seg dom og
fengsel. Og alt dette skjer i den hensikt at de skal forsvare våre interesser med sitt si ste åndedrett.
Hvis for øyeblikket noen regjering stiller seg i veien for oss, er dette kun en formal itet, og skjer med vår fulle viten og samtykke fordi vi trenger deres antisemittiske u tbrudd til å holde våre små brødre i ave.
For ikke for tidlig å ødelegge de fremmedes institusjoner, tok vi dem i våre erfarne
hender, og sikret o ss endene av mekanismens drivfjær. Mekanismen var før i tiden
streng, men rettfe rdig orden. Isteret har vi innsatt et uordnet, liberalt styre. Vi har
hatt våre fingre med i lo vgivning, politiske valg, i pressen, i å fremme individets frihet,
og enda viktigere, i oppdragelsen. Oppdragelsen danner den frie eksistens viktigste
støtte.
Vi har forvirret og fordervet den oppvoksende slekt av de fremmede ved å oppdra
dem i prinsipper og teorier som vi vet er falske, men som vi selv har innpodet i dem.
Uten egentlig å forandre eksist erende lover, men bare ved rett og slett å dreie dem og
gi dem en ny fortolkning, som ikke var de opprinnelige lovgiveres mening, har vi op pnådd ualminnelig nyttige r esultater.
Det er blitt fremholdt at nasjoner kan reise seg mot oss me d våpen om de får vite
hva som er i ferd med å skje før tiden. Men vi har foru tsett dette, og kan stole på at vi
makter å slippe løs krefter så veldige at den modigste gyser av det. Innen den tid vil
alle store byer ha undergrunnsbaner og underjordiske pas sasjer. Fra disse vil vi
sprenge i luften hver eneste by på kloden, sammen med dokumentene og institusjon ene deres.
Når vi så på dette vis har inspirert hver enkelt med tanken på hans egen viktighet, vil
vi ødelegge de fremmedes familieliv og dets oppdragende makt.
For å oppnå disse resultatene, vil vi på forhånd ordne det slik at det velges en pres ident med et tidligere liv med en eller annen «Panama» -skandale eller en lignende ly ssky transaksjon. En president av dette slaget vil bli en tr ofast tjener som vil sette våre
planer i verk. Han vil frykte for å bli avslørt, og vil la seg lede av frykten som alltid b esetter, en mann som er kommet til makten, og som gjerne vil beholde de privilegier og
den ære som hans høye stilling medfører. Den representerende forsamlingen vil velge,
beskytte og skjerme presidenten, men vil frata parlamentene deres makt til å innføre
og endre lover.
Vår enehersker kan kanskje komme til å bli anerkjent før alle regjeringer avskaffes.
Det kan skje på den måten at anerkjennelsen a v vårt styre vil begynne i det samme
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øyeblikk som folkene, sønderrevet av uenighet og bitre under sine herskeres insolvens
som vi har sørget for, hyler til oss:
«Avsett dem, gi oss en verdenshersker som kan forene oss og ta bort alle muligheter til uenighe t, nemlig
grenser, nasjonaliteter, religioner, statsgjeld osv. ... en hersker som kan gi oss fred og ro, det vi ikke finner
under våre suverenes og representanters st yre.»

Men dere vet godt at for å få mengden til å skrike ut en slik anmodning, er det abs olutt påkrevet at forholdet mellom regjering og folk forstyrres i alle land. Fiendskap,
kriger, hat, ja til og med mart yrium med sult og nød, og utbredelse av sykdom, til en
slik grad at de fre mmede ikke ser noen annen utvei på alle problemene sine enn å b e
om beskyttelse ved våre penger og vår fullstendige suveren itet.
De fremmede er som en saueflokk, og vi er ulvene. Og dere vet hva som skjer når u lvene kontrollerer flokken? De lukker øynene. Dit skal de også drives, fordi vi vil love
dem å gi dem tilbake alle rettigheter, når verdens fiender bare er blitt undertrykket,
og alle partier er utslettet. Man behøver neppe påpeke hvor lenge de skal få vente.
Vi innpodet vår politikk i dem uten å la dem forstå dens innerste mening. Hva var det
som førte oss til denne strategien, uten at vi som et spredt folk ikke kunne nå vårt mål
ved direkte aksjon, men b are ved omgående bevegelser. Det var den sanne grunn og
den virkelige opprinnelsen til vår organis asjon av frimureriet, det de fremmede ikke
kunne fatte, og hvis mål de ikke engang aner. De er blitt lokket inn i våre masser av
losjer, som synes å være utelukkende frimurerlosjer - for å kaste sine kamerater blår i
øynene.
Pressen vil vi ordne oss med på følgende måte: Hvilken rolle spiller pressen i våre
dager? Den tjener til å vekke rasende lidenskaper i folket eller undertiden egoistiske
partistridigheter, som kan være nødvendige for våre hensikter. Den er ofte tom, uret tferdig og falsk, og de færreste har den minste idé om hvilke hensikter pressen virkelig
tjener. Vi vil legge tø yler på den, og kjøre den med stramme tømmer. Vi vil også måtte
ta ledelsen av alle forlag. Det ville nytte lite å kontrollere avis ene, hvis vi fremdeles
var utsatt for angrep i bøker og fl yveblad.
For å undertrykke aviser o.l. vil vi bruke følgende påskudd: - Denne avisen opphisser
folket uten grunn. - Men jeg vil også minne om at det blant de opprørske avisene og
bøkene vil være flere som blir arrangert av oss i denne spesielle hensikt. Men de vil
kun angripe de punktene i vår politikk som vi har bestemt oss til å omlegge. Ingen op plysninger vil nå offentligheten uten å ha passert vår kontroll. Dette målet har vi all erede oppnådd ved det faktum at alle nyheter blir mottatt av noen få byråer. Når vi får
makten, vil disse byråene fullt og helt tilhøre oss, og vi vil bare offentliggjøre slike n yheter som vi tillater.
Forrest i rekkene vil vi sette den offisielle pressen. Den vil alltid være på vakt for
våre interesser, og derfor vil dens innflytelse på den of fentlige meningen være fo rholdsvis ubetydelig. I andre rekke kommer den halvoffisielle pressen, som har som
oppgave å tiltrekke de likegyldige og lunkne. I tredje rekke vil vi sette den pressen som
vi vil gi utseende av å være opposisjonens, og som i ett o rgan rent uttalt vil se ut til å
være våre direkte motstandere. Våre virkelige fiender kan ikke unnlate å betro seg til
denne opposisjonen, og vi får se alle kortene deres.
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Når vi er i det nye regimets periode - d.v.s. overgangsstadiet før vår suverenitet - må
vi ikke tillate pressen å offentliggjøre en eneste bere tning om forbrytelser. Folket skal
holdes i den tro at vårt styre er så tilfredsstillende at selv forbrytelsene er avskaffet.
Når det forekommer tilfeller av forbrytelser, må de forbli ukjente fo r alle andre enn
for ofrene og tilfe ldige vitner, ingen andre må få vite noe.
For å holde altfor urolige hoder vekk fra politiske diskusjoner, gir vi dem andre pr oblemer å løse, nemlig handels - og forretningsproblemer..... Selv oppmuntrer vi mass ene til å ta del i politikken for å sikre oss deres støtte i vår kamp mot de fremmede r egjeringene. For å holde dem borte fra selv å oppdage nye linjer i politikken, vil vi også
holde dem opptatt med andre ting, fornøyelser, idrett og spill, tid sfordriv av alle slag
o.s.v.
Vi vil snart begynne å avertere i pressen og innby til konkurranser i alle slags grener
som kunst, sport o.s.v. Disse nye foretakene vil a bsolutt lede offentlighetens tanker
bort fra spørsmål hvor vi ville hatt mengden mot oss. Etter hvert som fol ket litt etter
litt vil tape evnen til selvstendig ten kning, vil de skrike med oss av den enkle grunn at
vi vil være den eneste delen av samfunnet som kan sette frem nye ta nkeretninger.
Når vi innsetter oss selv til jordens herrer, vil vi ikke tåle noen a nnen religion enn
vår egen, nemlig en religion som anerkjenner Gud alene, og til hvem vår skjebne er
bundet ved Hans u tvelgelse, og av hvem hele verdens skjebne er avgjort.
Våre filosofer vil klargjøre de fremmede religioners mangler, men ingen vil noensi nne kunne bedømme vår religion fra dens sanne synspunkt, uten våre egne, som aldri vil
våge å avsløre dens mysterier. I de såkalte ledende kulturland, har vi satt i omløp en
vanvittig skitten og motbydelig litter atur.
Vi oppnår makten ved en rekke statsku pp, som vi arrangerer slik at de skjer samtidig
i alle land, og umiddelbart etter at de respektive r egjeringer offisielt er erklært ute av
stand til å mestre mengden. Dette vil ta lang tid, kanskje hundre år. Vi vil gjøre alt for
å hindre sammensvergelser mot oss.
Opprettelsen av nye, hemmelige selskap vil også kunne straffes med døden, men de
hemmelige selskap som eksisterer nå, og som vi vet har tjent våre mål, vil vi oppløse,
og sende deres medlemmer i landflyktighet til jordens fjerneste steder. Slik v il vi gjøre
med alle fremmede fr imurere som har fått vite mer enn vi liker. Frimurere som vi av en
eller annen grunn ben åder, skal vi holde i stadig frykt for landflyktighet. Vi vil vedta en
lov som fordømmer alle medlemmer av forhenværende hemmelige selsk aper til landflyktighet fra Europa, hvor vi skal ha vårt styres hovedsete.
For å få kuet alle de fremmede foreninger hvor vi har så dypt innplantet uenighetens
og den protestantiske religions lære, kan vi komme til å bruke jernharde midler. Vi må
ikke ta hensyn til de tallrike ofre som må gå til grunne for at fremtidig trivsel kan si kres.
Slik har helt til den siste tiden det russiske despoti vært vår eneste farlige fiende,
hvis vi ser bort fra paven.
Inntil den tiden da vi overtar makten, vi l vi søke å skape og opprette nye frimurerl osjer i alle verdensdeler. Vi vil inn i disse losjene lokke alle som kan bli eller allerede
kan sies å være fylt av allmennånd. Disse losjene vil da bli våre sikreste opplysningsb y-
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råer, samtidig med at de er propa gandasentraler. Vi vil sentralisere alle disse losjene
under et styre som bare vi vet om, og som skal bestå av våre lærde. De skal allikevel ha
sitt eget representantskap, for at det virkelige styret kan holdes skjult.
Nesten alle medlemmer av det internas jonale og hemmelige politiet vil være me dlemmer av våre losjer.
Det er bare naturlig at vi blir de eneste led ere av frimurerforetak. Vi er jo de eneste
som kan lede dem. Vi kjenner hver eneste handlings endelige hensikt, mens de fre mmede brødre er uvitende om de fleste ting som angår frimurerves enet, og de kan ikke
se de nærmeste følger av det de gjør. De tenker i alminnelighet bare på øyeblikkets
nærliggende fordeler, og er fornøyd når deres forfengelighet ti lfredsstilles. De ser ikke
at den opprinnelige t anke ikke var d eres egen, men inngitt dem av oss.
De fremmede blir frimurere av ren nysgjerrighet eller i håp om å få sin del av de fo rdelene det medfører, og noen av dem bare for å bli i stand til å diskutere sine egne,
idiotiske idéer for et publ ikum.
Vi avliver frimurere på en slik måte at ingen utenfor broderskapet aner det. Ikke
engang ofrene selv har noen mistanke på forhånd. De dør alle sammen når det er nø dvendig en tilsynelatende naturlig død. Broderskapet tør ikke gjøre innvendinger, enda
de kjenner fakta.
Under vår innflytelse blir de fremmedes lover adlydt så lite som mulig. Deres lovers
anseelse er blitt undergravet av liberale idéer som vi har satt frem blant dem. De vi ktigste spørsmålene, både politiske og moralske, blir avgjort ved domstole ne på den
måten som vi bestemmer. De fremmede dommerne ser de forskjellige sakene i det l yset som vi finner for godt å fremstille dem i. Dette op pnår vi ved våre agenter og ved
folk som tilsynelatende ikke har noe med oss å gjøre, ved presseop inion og lignende
midler - selv senatorer og andre høytstående e mbetsmenn følger blindt våre råd. De
fremmedes hjerne, som er av rent dyrisk natur, er ute av stand til å analysere og iak tta, og slett ikke til å forutse hvilken u tvikling en sak kan føre til, om den frem stilles i
et bestemt lys.
En jurist avslår aldri å forsvare en sak. Han prøver for enhver pris å oppnå frifinnelse
ved alle jussens små spissfindigheter, og ved disse midler demoraliserer han retten.
Vi har omhyggelig nedsatt geistlighetens anseelse i de fremmede nasjoners øyne, og
har derved skadet dens misjon, som i høy grad kunne ha vært i veien for oss. Geistli ghetens innflytelse over n asjonene blir mindre dag for dag.
I vår tid hersker religionsfrihet overalt, og den tid er nær da kristendommen vil f alle
fullstendig fra hverandre. Det vil falle oss enda lettere å gjøre ende på de andre rel igioner, men det er ennå for tidlig å behandle dette punktet. Vi vil innskrenke geistli gheten og dens unde rvisning til en så liten ting i livet, og gjøre dens innfly telse så lite
likt av folket, at det den lærer vil ha den motsatte effekt av hva den engang hadde.
Når den tiden kommer da vi helt og holdent omstyrter pavedømmet , vil en ukjent hånd
som peker mot Vatikanet , gi angrepssignalet. Når hopen i raseri kaster seg over Vat ikanet, skal vi stå der som dets beskyttere for å stanse blodsutgytelse. Derved vil vi
trenge inn i selve pavedø mmets kjerne, og ingen makt på jorden skal få oss ut igjen,
før paveveldets siste rester er ødelagt.
Men før vi har f ullført denne ungdommens gjenoppdragelse ved hjelp av foreløpige
religioner først, og senere ved våre egne midler, vil vi ikke åpent angripe de eksist e-
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rende religionssamfunn, men bare bekjempe dem med kritikk som vi har sådd. Og vi
fortsetter å så uenigh etens sæd iblant dem.
Alle de økonomiske krisene som vi så behe ndig har anordnet i de fremmede landene,
ble utført ved å trekke kontante penger ut av omløp. Store formuer blir samlet opp, og
regjeringen står uten penger. Den må derfor be om statslån av nett opp de store kap italistene. Disse lånene tynger regjeringene, og deres hender blir bundne av all denne
gjelden som krever store renter.
Jeg tror dere vet at gullmyntfoten har vært ruinen for alle de statene som har antatt
den, fordi gullpengene ikke kunne tilfredsstille befolkningens behov, og vi har tatt gu llet ut av sirkulasjon så langt som det har vært mulig.
Hvert nytt lån beviser regjeringens svakhet og dens sviktende evne til å forstå sine
egne rettigheter. Hvert lån henger som et Damokle ssverd over hodene på de herskerne
som i stedet for å skaffe seg penger direkte fra nasjonen ved hjelp av midlertidig b eskatning, kommer til våre bankmenn med hatten i hånden. Utenlandske lån er som i gler som ikke kan skilles fra regjeringslegemet før de faller av seg selv, eller før regj eringen får rystet dem av seg. Men de fremmede regjeringene har ingen som helst trang
til å ryste dem av. Tvert i mot øker de lånenes antall, og derfor er en slik stat dømt til
å dø av det blodtapet den forvolder seg selv.
Så lenge lånene var innenlandske, flyttet de fremmede bare pengene fra de fattiges
lommer til de rikes. Men etter at vi bestakk de nødvendige personer til å ta opp ute nlandske lån i stedet for inne nlandske, strømmer hele de fremmedes rikdom inn i våre
pengeskap, og de fremmede er begynt å betale oss hva som i virkeligheten ikke er a nnet enn en tributt.
Ved de skjødesløse statsmenns udyktighet, eller takket være deres ministres korru psjon eller uvitenhet i finansielle spørsmål, har de fremm ede monarker satt sine folk i
gjeld til våre banker slik at de aldri kan få obligasjonene avbetalt. Dere kan forstå hvi lke anstrengelser det har kostet oss å bringe saken i en slik sti lling.
Men jeg vil ikke gå videre inn på de utenlandske lånene, da de allerede har fylt våre
sikkerhetskjellere med de fremmedes gull.
I vår makt er nåtidens største makt konsentrert, jeg mener gullet. Er det da fremd eles nødvendig for oss å bevise at vårt styre er Guds vilje? Er det mulig at vi med slike
uhyre rikdommer ikke skal kunne bevise det - at alt gullet vi i så mange århundrer har
samlet opp, ikke skal hjelpe oss i vår gode sak - det vil si ordenens gjenopprettelse u nder vårt styre?
Vår hersker vil være utvalgt av Gud og innsatt fra oven, for at han skal knuse alle
idéer som er influert av instink t og ikke av fornuft, av brutale prinsipper og ikke av
humanitet.»

Teosofien171
Det er ikke til å komme utenom at det er et stort slektskap mellom kabbalah og te osofien. Sistnevnte preger ideologien til FN og størrelser innen film og musikk . La oss se
litt nærmere på denne retningene og hovedpersonene bak.

Petrova Blavatsky
Historien om Teosofisk selskaps begynnelse er intimt knyttet til Helena Petrova Bl avatskys liv og virksomhet. Hun var forrige århundrets ukronede hippiedronning som til
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slutt fant sin åndelige insp irasjonskilde i India. I sitt jag etter okkult visdom skydde
hun ingen anstrengelser. Hun oppsøkte de fleste ukjente strøk av verden, og reiste på
kryss og tvers gjennom kontinenter og over hav.
Hun ble født i den russiske adelsfamilien von Hahn i 1831. Formell utdannelse fikk
hun ikke, og vokste opp som et sykelig og overfølsomt barn i en tilbaketrukket familie
som eide gods både i Ukraina og Kaukasus. 17 år gammel la hun ut på en oppdagelse sreise som skulle vare i 25 år. Hun fartet på kryss og tvers i Europa og reiste bl.a. til
Kairo der hun studerte gammel egyptisk og koptisk magi . Der fikk hun en sva khet for
hasj. Hun var flere ganger i USA, og krysset kontinentet for å lære indianernes natu rmagi, og hun dro til sørstatene for å studere voodoo -seremonier. Videre reiste hun til
Sør-Amerika for å komme på sporet av gamle indianersivilisasjoner og den tapte vi sdom om gudene. Men først og fremst gikk ferden til Asia, India, Burma, Sia m og Kina.
Overalt oppsøkte hun «hellige» menn og kvinner som studerte yoga. Og endelig gikk
ferden til Tibet. Det var det overordnede mål for hennes reiser. Hun ha dde hørt at de
åndelige Mestere holdt til der, de som tilhørte det Hvite Broderskap. Det er tvilsomt
om hun kom inn, men hun hevdet i visjoner at hun kunne «se» Mestrene. (Annie B esant sa det så sterkt at hvis det ikke finnes noen Mestere, så er hele bevegelsen a bsurd.)
I begynnelsen av 1870 -årene fikk hun en sterk trang til å gjøre noe mer enn b are som
enkeltperson å jakte på den hemmelige visdom. Hun følte tiden var moden for et org anisert angrep på materiali smen. I 1875 grunnla hun Det Teosofiske Selskap i USA. Men
det ble snart tydelig at rapporter om sp iritistiske fenomener og fragmenter av egyptisk
magi og tibetansk buddhisme ikke tilfredsstilte beh ovet for en helhetlig, spiritualistisk
filosofi. Medlemstallet var synkende, og mange mente organisasjonen var i ferd med å
dø bort. Denne erkjennelsen førte til at bok en «Isis Unveiled» ble utgitt i 1877, forrige
århundres kanskje mest vesentlige okkulte bok.
I 1879 flyttet hun teosofiens hovedkvarter til India. På Ceylon konverterte hun og
hennes mann til buddhismen . Fra den tid ble indisk filosofi og okkultisme langsomt
blandet inn i den teosofiske lære. Dette innslaget ble dom inerende i boken «The Secret
Doctrine» som kom ut i 1888. I 1885 forlot hun India og opprettet hovedkontoret i
London. Det er grunn til å tro at menneskene som arbeidet bak Madam e Blavatsky
denne tiden i Paris var Serapi Bey og Tuiti Bey. De tilhørte «de egyptiske brødre». Bl avatskys syn og uttalelser om Jesus viser klart at hun har talmudiske kilder som har p åvirket henne. En bok utgitt av Det teosofiske samfunn (ikke skrevet av Blavatsky) skriver f.eks. at Jesus var et uekte barn, en bastard. På sine siste år ble Blavatsky redaktør
for tidsskriftet ”Lucifer”. Hun døde i 1891 i London.
Madame Blavatsky hadde en magisk brosje med hennes initialer i et hexagram . Hakekorset på brosjen symboliserte den uendelige skapelsesprosessen, slangen udødeli ghet, og kronen fullkomme nhet.
Den teosofisk orienterte okkultisme ble ved begynnelsen av 1900 -tallet splittet i tre
forskjellige retninger. Den o pprinnelige teosofi ble hovedsakelig videreført og utviklet
i to av retningene. De er nøye forbundet med de to kvinnene Annie Besant og Alice
Bailey. Den tredje retningen som sprang ut fra den teosofiske moderbevegelse, var R udolf Steiners antroposofi, som konstituerte seg som en helt ny okkult b evegelse i 1913.
Om det Teosofiske Selskaps tilknytning til New Age , sier Gary H. Kah:
«det Teosofiske Selskap har tradisjonelt sett vært New Age -bevegelsens forgrunnsorganisasjon. TS spiller
172
en viktig rolle i å forberede menneskeheten til å akseptere den Nye Ve rdensorden.»
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Annie Besant
Annie Wood ble født inn i en overklassefamilie i England i 1847. 20 år gammel ble
hun presset til å gifte seg med presten Frank Besant i den anglikanske kirke. I 1873
brøt hun med sin religiøse fortid og forlot sin mann. Hun ble s osialist og sluttet seg i
1884 til det beryktede Fabian Society. Etter å ha lest Madame Blavatskys «Secret
Doctrine», brøt hun opp på nytt og ble teosof i 1889. Raskt ble hun medlem av Esoteric
Section, og etter Madame Blavatskys død i 1891 ble hun leder for gruppen, og dermed
i realiteten leder for den verdensomspe nnende bevegelsen.
I 1893 dro hun til India hvor hun offentlig erklærte seg som hindu. Hun utviklet en ny
ideologisk kurs som kan beskrives i tre pun kter:
1. Et spesielt syn på utviklingen av menneskets okkulte evner.
2. Oppdagelsen av en ny Messias, og forsøket på å etablere en verdensreligion.
3. En sammenblanding av okkultisme og imper ialisme.
Nyttårsaften ble det gitt en offisiell erklæring fra hovedkvarteret i India om den nye
Verdensfrelsers komme. Den bakenforliggende tanke var identisk med den gamle indi ske avatar-forestiling. Den gikk ut på at i hver tidsalder opptrer en jordisk inkarnasjon
av den høyeste Gud, som bringer den evige sannhet i en form som er tilpasset menne skehetens bevissthetsstadium. Teosofene mente at man stod på terskelen til en ny tid salder. Like før erklæringen hadde Leadbeater, B esants medleder, op pdaget en indisk
gutt på 13 år som vakte hans okkulte interesse. Hans navn var Jiddu Krishnamurti. E tter en klarsynt undersøkelse av den unge guttens tidligere liv, kom han og Annie B esant til den konklusjon at han var den kommende verde nsfrelser. De sto faktisk overfor
legemliggjørelsen av det høyeste guddommelige pri nsipp.
Krishanmurti ble adoptert av teosofene, som sørget for den videre oppdragelse. R udolf Steiner så det som det endelige tegn på at den te osofiske bevegelse hadde slått
inn på et feilspor. Sammen med en stor del av de tyske teosofer brøt han med B esant/Leadbeater-tendensen i 1913.
Den 28. desember 1925 var Krishnamurti klar til å la Kristus tale gjennom seg. Det
hele ble en tragikomisk episode. Den na gende tvil som han lenge hadde båret på, brøt
åpenlyst ut, og i 1929 gjorde han det klart at han verken var en ny Messias eller repr esenterte teosofenes nye ve rdensreligion. Tilstrømningen til teosofene stoppet brått
opp, og sank deretter katastrofalt. Da Annie Besant døde i 1933, 85 år ga mmel, forlot
hun et okkult imperium i forfall. Til og med Mesterene syntes å ha forlatt selskapet. De
samme mestere dukket imidlertid opp som inspiratorer bak flere andre okkulte bev egelser.
Krishnamurti vendte tilbake til en hinduistisk transcendentalisme, og fremmet helt
til sin død i 1986 en filosofi som vil frigjøre menneskesjelen fra materiens makt. Hans
budskap har hatt en vol dsom appell, særlig i intellektuelle kretser. Under en turné i
Sør-Amerika i 1935-36 var tilstrømningen så stor at arrangørene måtte leie en fotbal lstadion for å få plass til alle som ville se og høre ham.
Annie Besant forkynte en ny tid som hadde som et endelig utviklingsmål en global
enhet. Den gamle struktur med markerte landegr enser og en tydelig og nasjonalb evissthet ville forsvinne, til fordel for en global føderalisme med et mektig verdensse ntrum. Hele verden skulle formes etter denne m odellen, og alle verdens nasjoner ville
utgjøre en mektig føderasjon. Folkeforbundet var be gynnelsen på den drø mmen. Annie
Besant indikerte at sosialismen var systemet til den kommende nye tiden.
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Hun ble i sin studietid en radikal darwinist, og det er sannsynligvis hun som har
kombinert læren om reinkarnasjon med evolusjonslæren. 173
I Besants bok «Esoteric Christianity» reflekterer hun jødiske tradisjoner om at Jesus
vokste opp blant essenerne, og at han senere dro til Egypt hvor han ble innvidd i den
store esoteriske losjen (den Store Hvite Losje). Dette er bare en versjon av den gamle
historien til talmudistene og kabbalistene, fortsatt av gnostisistene, rosenkreuzerne,
og 1800-tallets tempelherreorden.
Både Besant og Leadbeater ble innvidd i den franske frimurerlosjen Le Droit Humain.
Organisasjonen ble senere kjent som Det Internasjonale Fellesfrimureriet, og ga både
kvinner og menn adgang. Den arbeidet etter den skotske ritus i 33 grader, og mange av
de høyere gradene har fått sterkt teosofisk preget utforming. Fellesfrimureriet har
ingen organisat orisk tilknytning til teosofien.
Leadbeater praktiserte en form for okkult seksualitet, der seksualenergien konse ntreres og omdirigeres i den hensikt å utvikle transcendent bevissthet. Han lærte denne
teknikken videre til sine elever. Leadbeaters kjennskap til denne teknikken skal sta mme fra en katolsk munkeo rden.

Alice Bailey
Alice Bailey ble født inn i overklassen i England i 1880. Hun fikk en sterk religiøs
oppdragelse. Da hun var 15 år gammel, fikk hun besøk av Mesteren Koot Hoomi. Han
var den samme mysteriøse ba kgrunnsfigur som også madame Blavatsky hadde møtt, og
som i den teosofiske tradisjon var en av i nspiratorene bak Annie Besant. 22 år gammel
reiste hun til India som m isjonærassistent. Der fikk hun på nytt besøk av Koot Hoomi .
I 1908 giftet hun seg med en offiser som utdannet seg til prest. Sammen dro de til
USA. Han fikk etter hvert manisk depressive anfall av en så sykelig karakter at hun
fryktet for sitt eget og barnas liv. Hun forlot ham i 1915 og dro til California. Der b le
hun kjent med et par eldre engelske damer som var entusiastiske teosofer. Hun begy nte så å studere madame Bl avatskys «Secret Doctrine». Hun gikk inn i Teosofisk Selskap,
og ble raskt et fremtredende medlem. Alice giftet seg i 1919 med Foster Ba iley. I 1919
begynte hun å skrive bøker som var diktert av Mesteren Koot Hoomis venn, Mest eren
Dwal Kuhl, også kalt «Tibetaneren». Bailey skrev nesten to dusin bøker. Lucifer forlag
ble etablert i 1922 for å hjelpe til å spre hennes verker. Navnet ble året etter endret
til Lucis forlag.
I 1922-23 brøt hun definitivt med Teosofisk Selskap, og tok initiativet til å starte A rkana-skolen. Gjennom den begynte en aktiv offentlig virksomhet i 1925, etter påtrykk
fra Mesterene eller Hiera rkiet som de kalles i Arkana-skolens terminologi. Målet er å
realisere deres okkulte plan.
I Alice Baileys nye teosofi kan to stikkord antyde hennes nye menneskesyn: Det tj enende mennesket og gruppemennesket. Menneskets bevissthet må utvikles til å bli et
tjenlig organ for Mest erene, som så kan plante sine tanker og viljeimpulser inn i me nnesket. Det tjenende menneske kan best fungere i denne egenskap når den individuelle
bevissthet er dempet ned til fordel for en gruppe - eller kollektiv bevissthet. Det betyr
et skifte fra en må te å oppleve virkeligheten på, hvor jeg'et er sentrum, til en oppl evelse hvor gruppen er bevissthetssentrum.
Ortodokse teosofer i dag anerkjenner ikke Alice Baileys lære som god teosofi. Da
Alice Bailey døde i 1949, ble arbeidet ført videre av hennes mann Foster og hans annen
kone, Mary Bailey. Foster Bailey har også skrevet et par bøker. Den ene av dem, «Frimureriets Ånd», er en esoterisk tolkning av frim ureriet.
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«Golden Book of Theosophical Society» (1925, s. 63,64) fortalte at målsettingen til
det teosofiske samfunn var:
«å gå imot vitenskapens materialisme og enhver form for dogmatisk teologi, spesielt den kristne, som Sa mfunnets ledere anser som spesielt skadelig; å gjøre kjent blant ves tlige nasjoner de i lang tid underkjente
orientalske religiøse filosofier, deres etikk, kronologi, esoterisme, symbolisme; og motarbeide, så langt det
er mulig, misjonærers anstrengelser for å bedra de såkalte «he dninger» angående kristenhetens virkelige
opprinnelse og læresetninger og deres praktiske effekt på offentligh et og privatliv i såkalte kristne land.»
«Esoterisk filosofi sammenknytter alle nasjoner, avkler enhver deres ytre menneskelige bekledning, og p åviser at ens røtter er lik dem i alle andre store religioner. Den beviser nødvendighet en av et Guddommelig
absolutt prinsipp i naturen. Den fornekter ikke Guddommen mer enn den fornekter solen. Esoterisk filosofi
har aldri fornektet Gud i naturen, heller ikke Guddommen som det absolutte og abstrakte Ens. Den nekter
bare å godta noen av de såkalte monoteistiske religioners guder , guder skapt av mennesket i sitt eget bi l174
de og likhet, en blasfemisk og sørgelig karik atur av det evig ukjennelige.»

Den teosofiske visjon har trukket opp nye okkulte spor som kan formuleres i fire
punkter:
1.

Målet for menneskets indre utvikling er ikke lenger å bevisstgjøre det høyere Jeg,
men i stedet å gjøre seg til en kanal for en ukjent kraft som kalles Hierarkiet. Hi erarkiet har i den moderne okkultisme tatt p avens plass.

2.

Dette henger sammen med den gudel iknende status Mesterene blir gitt.

3.

Forventningene om en Verdensfrelser har steget i takt med Mesterenes innflyte lse. Forestillingen var fraværende hos madame Blavatsky, men dukket opp i Annie
Besants tid.

4.

Det er utviklet et okkult samfunnssystem h vor en global enhetsstat og en verden sregjering i Hierarkiets tjeneste er målet.
Historikeren Nesta Webster skrev at:

«Det er et lite antall teosofer i dette landet som har mot og den offentlige ånden til å protestere mot br uken av det Teosofiske Selskap for politiske mål, og mot brudd på den moralske lovboken som de trodde vi sse mennesker hadde begått. Men dette pa rtiet utgjør bare en liten minoritet, resten er beredt til å utøve
blind og uforbeholden lydighet til diktatene fra Mrs. Besant og Mr. Leadbeat er. I så henseende følger det
teosofiske samfunn den vanlige strukt uren i hemmelige samfunn. For selv om det ikke gir seg ut for å være
et hemmelig samfunn, er det det i praksis, fordi det består av ytre og indre sirkler og er absolutt kontro llert av suverene ledere.
Den indre sirkelen, kjent som «den Esoteriske Seksjonen», eller «the Eastern School of Theosophy», er i
virkeligheten et hemmelig samfunn, bestående igjen av ytterligere tre sirkler: Den innerste av Mahatmas ene (eller Mestere av den Hvite Losje ), «the Accepted Pupils or Initiates», og «the Learners» (vanlige me dlemmer).
Om disse høyere innvidde virkelig kjenner hemmeligheten, er et annet spørsmål. Dr. Weller van Hook er
blitt sagt å være en Rosenkreuzer og et viktig medlem av Grand Orient. Han uttalte en gang at teosofi ikke
var hierarkiet, og antydet at det bare var en del av en verdensorganisasjon, og at hvis den ikke utførte
jobben sin, ville Rosenkreuzerne ta over kontrollen.
De ytre rekkene i det Teosofiske Selskap ser ut til hovedsakelig å bestå av harmløse entusiaster som trodde
de fikk original instruksjon i religionene og de okkulte doktrinene fra Østen. At undervisningen til Teosofisk
Selskap ikke ville bli tatt seriøst av en virkelig Orientalist, og at de kunne lære mye mer ved å stude re velkjente autoriteter på dette området på universitetene eller i britisk museum, forekommer dem ikke et
øyeblikk. Heller ikke ville dette fullføre hensikten til lederne. For det teosofiske samfunn er ikke en studi egruppe, men hovedsakelig et propagandas amfunn med hensikt å erstatte den enkle og rene undervisningen
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til kristendommen, med en overraskende blanding av østlig overtro, kabbalisme og 1700 -tallets sjarlatan175
isme etter Mrs. Besant og hennes medhjelperes mål.»

Thomas Alva Edison ble medlem i av d et teosofiske samfunn i 1878. Teosofisk sa mfunn hadde i 1928 over 45.000 medlemmer, hvorav 250 i Norge. I dag er antallet knapt
halvparten, og ca. 70 medlemmer i Norge.

Rudolf Steiner
Rudolf Steiner (1861-1925) ble født i den lille byen Kraljevec i Jugoslavia. I tyveår salderen kom han i kontakt med teosofien. I 1902 tok Steiner på seg oppgaven som g eneralsekretær i den nydannede tyske seksjonen av Teosofisk Samfunn (Adyar). Steiner
og hans andre kone, Marie von Sieverts, utviklet si n filosofi innen rammene av Teos ofisk Samfunn. Det ble opprettet lokalavdelinger over hele Tyskland, og de startet et
tidsskrift: «Lucifer«. Det ble senere slått sammen med tidsskriftet «Gnosis» til «Lucifer-Gnosis».
Det som særpreget Steiner s variant av teosofien, var hans dype kjennskap til den e uropeiske, og særlig tyske mystikkens historie. Han la stor vekt på den tradisjonen som
utgår fra Christian Rosenkreutz. I 1906 fikk Steiner fullmakt fra Theodor Reuss til å
opprette en losje innen den irregulære frimurerordenen «Memphis- og Mizraimritene». Denne losjen fikk na vnet «Mystica Aeterna», og var åpen for både menn og
kvinner. Steiner var stormester i denne l osjen. Det er foreslått at Steiner kan ha hatt
forbindelse med det r eviderte Illuminati til Leopold Engel. Det er grunn til å tro at han
i løpet av sin karriere kom i kontakt med Weishaupts etterfølgere.
Noen år før første verdenskrig grunnla Steiner det antroposofiske samfunn. Navnet
er lånt fra en rosenkreuzeren Thomas Vaughen, som levde på 1600 -tallet. Han skrev
boken «Antroposophica Magica». Steiner var da fremdeles en teosof. Han innførte i sin
undervisning tende nser til gnostisisme, luciferianisme, Johannisme og frimureri , mens
han reserverte rosenkreuz ianisme for høyere innvidde.
Rudolf Steiner knyttet rosenkreuzer -okkultismen fra 1600-tallet inn i sin antropos ofi.
Han hevdet å ha funnet en vei inn i de høyere verdener som kombinerte vitenskapens
eksakthet og objektivitet med okkultistens klarsyn. Derfor kalte han sin okkultisme for
åndsvitenskap.
Det var noen mennesker som oppdaget hans okkulte innsikt og evner, og som gjerne
ville høre hans beskrivelser av de høyere verdener. Disse mennesker hørte sæ rlig til
den teosofiske bevegelse. Fra år 1900 begynte Steiner å holde foredrag for en liten
krets av teosofer. Kretsen vokste fort, og det var et tydelig behov og interesse hos
mange mennesker for det okkulte livssyn. Det førte til at Steiner i 1902 ble g eneralsekretær i den tyske avdeling av det Teosofiske Selskap. Steiner var ingen vanlig te osof.
Han var imot den indiske arven i bevegelsen og metodene som teosofene hevdet var
nødvendige for å utvikle en høyere bevissthet i menne sket.
Steiner var en kort tid medlem av Ordo Templi Orientis . Han tok sterk avstand fra
ordenens ånd, og med det hentydet han kanskje til den avanserte seksualmagi som ble
praktisert i ordenens høyeste grader. Han skrev en bok han kalte «Teosofi». Han uttalte seg om jordens tidligere utviklingstrinn millioner av år tilbake i tiden, om menne skets åndelige legemer og deres innbyrdes forhold, om stjerneverdenens okkulte in nvirkning på jorden; om menneskets muligheter til å selv utvikle klarsynte organer osv.
Det gikk ikke lang tid før hans okkulte synspunkter førte til åpen konfrontasjon med
ledelsen i Teosofisk Selskap. I 1907 ble Annie Besant valgt til president etter særlig
påtrykk fra Mesterene. Steiner reagerte med åpent opprør på denne innblanding i
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menneskelige forhold. Ut fra hans syn var imidlertid også Mest erene en realitet. Dette
er nemlig en naturlig konsekvens av all okkultisme, i og med at denne gir me nnesket
utviklingsmuligheter. Det var stikk i strid med hans prinsipper at en som hadde okkult
viten skulle bruke denne til å oppnå fordeler i den fysiske verden. Enten måtte de te osofer som hevdet at Mesterene stod på deres side i kampen om presidentembetet fare
med bevisst løgn, eller så måtte Mesterene være falske.
Det endelige brudd med det Teosofiske Selskap kom i 1913 med Krishnamurti affæren. Steiner mente at den kosmiske Kristus hadde virket gjennom mennesket J esus. Jesu død på korset ble vendepunktet i menneskehetens utvikling. For gjennom
Kristi offer ble jorden ti lført ny kosmisk kraft, slik at mennesket fikk en ny mulighet til
å gjenerobre den tapte forbindelsen med den åndelig verden. De nne unike hendelsen
kunne bare skje en gang, og ville etter Steiners mening aldri bli gjentatt på jo rden. Det
såkalte Kristi annet komme ville derfor skje i den eteriske verden. (Kristi annet komme
i skyene). Steiner hadde derfor ikke plass for Krishnamu rti.
Steiner opprettet det Antroposofiske selskap i 1913, og sammen med ham gikk de
fleste tyske teosofer inn i denne nye okkulte org anisasjonen.
Den indiske okkultisme betrakter jorden som en illusjon, og søker selvsagt å unnsli ppe den. For Steiner er den materielle verden virkelig, men bare en del av virkeligheten.
I Steiners okkultisme og den magisk -kabbalistiske trad isjon går bevegelsen i motsatt
retning. Man trekker det åndelige inn i det jordiske. Steiner søker gjennom sin okkulte
utvikling å gjenskape hele virkeligheten ved å bygge en bro me llom de to enkeltdelene.
På den måten var han en arvtaker etter rosenkreuzerne. Steiners v ei til denne høyere
erkjennelse er meditasjon . Steiner offentliggjorde teknikker og forestillinger som i T eosofisk selskap ble holdt hemmelig. Antroposofien ble reorganisert i 1923. Den videre
historie vitner om at de mennesker som ble ant roposofer, bare i liten grad klarte å
handle etter idealet. Det er få åndelige bevegelser som har vært hjemsøkt av så mange
og bitre personstrider som Antropos ofisk selskap.
Steiner formulerte også sitt samfunnssyn basert på okkult innsikt. På tross av at b åde Steiner og antroposofene arbeidet iherdig for å få politikere og offentligheten i nteressert, ble det ingen konkrete resultater. De fikk bare enda flere motstandere.
Mange følte nok som så at når en okkultist bla ndet seg i politikk, var det fare på ferde.
Man ante kanskje en okkult konspir asjon i bakgrunnen.
Rudolf Steiner sitt skolevesen er i dag tuftet på disse idèene, som er i strid med vår
kristne arv. Selv om der er en del forskjeller, kommer antroposofien inn under New
Age-betegnelsen, d.v.s. en åndsretning som inkluderer Mestere, og som gir en visjon
om en «jordisk» fremtid, under veiledning av åndsvesener. I følge antr oposofien sto
Lucifer for det første syndefallet, men skal snart forvandles tilbake til den lysets engel
han engang var.
For antroposofene er Lucifer også representant for det kunstneriske, det følelse smessige og det svermeriske. Gjennom eurytmien prøver de å komme i kontakt med den
okkulte verden - og utforske fantasiens krefter. Eurytmi har til hensi kt å gjøre de skju lte, åndelige kvaliteter nærværende i bev egelsesformer, og på den måten slå en bro
mellom den synlige og den usy nlige del av virkeligheten.
Paavo Hiltunen sier om Steiners skolevesen at:
«Langsomt planter man i barnet Steiners verdens - og gudebilde. Det skjer med eventyr, legender, maling,
176
farger, musikk og eurytmi.»

En tidligere antroposof, Sonja Kvarven, sier dette om sin erfaring med Steiners lære
og eurytmien:
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«Jeg var med i den antroposofiske bevegelsen i nesten 12 år, og i 8 år sto jeg for musikk til eurytmien i
Steinerskolen. At den virker berusende, kan nok stemme, spesielt i de årene jeg opplevde den på kroppen
selv. Bevegelsene i eurytmien er ikke tilfeldige - det er noe magisk over dem - de kommer fra den okkulte
verden.
Antroposofi eller New Age - til tross for ulikheter - så blir de til sist områder i det samme skyggelandskap.
177
Det er som to grener i vann, de peker i hver sin retning, men langt n ede i dypet har de den samme rot.»

Teosofi i global utførelse
Den moderne teosofien preger i stor grad FN og den globale tenkningen der. For
gjennom denne organisasjonen blir det jobbet for å samle alle religioner under ”sa mme himmel”. Dette kommer tyd elig til uttrykk i et av Alice Baileys skrifter:
“Tibetaneren har bedt meg om å klargjøre at når han taler om Kristusen (the Christ) så refererer han til
Hans offisielle navn som lederen av Hierarkiet. Kristusen arbeider for alle mennesker uten hensyn til deres
tro. Han hører ikke mer til den kristne verden enn til buddistene eller muhammedanerne eller noen annen
178
tro. Det er ikke behov for noe menneske å slutte seg til en kristen kirke for å bli forenet med Kri stus.”

I følge denne filosofien vil alle jordens religioner kunne frelse og føre frem til en
evighet. Derfor jobbes det via FN for at det skal forbys å fremheve en religion fremfor
en annen. De tvil da etter hvert bli forbudt å referere til bibelsitater som sier at ”ingen
kommer til Faderen uten ved meg (Kristus)”, eller man gjennom o ffisielle fellesbønner
må be til Buddah og Allah så vel som til Kristus. Det å si at kristendommen og Jesus er
den eneste vei til frelse vil bli oppfattet som diskriminering av andre religioner og de rved rammet av anti-hat-lover. Disse lovene li gger allerede klar til å bl i innført en rekke
steder i verden i dag.
Aner en her at også den kristne kirke blir styrt av de globale interessene og teosofisk
tankegods? Er dette kun utenfra, eller har det også skjedd innenfra over tid? La oss ta
den røde tråden videre til den kristne kirke og se på hvilke elementer som har påvirket
gjennom historien og opp til i dag.
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OKKULTISME OG STYRING GJENNOM KIRKEN
Når man studerer de okkulte retningene, ser man fort at de har et gjennomgående
fellestrekk: Å bryte ned og håne kristne, protestan tiske prinsipper. På alle punkter blir
den kristne læren angrepet, og alternative teorier om Guds prinsipper og menneskets
tilstand og skjebne blir satt frem. Gjennomgående idéer er: Frelse gjennom egne gje rninger, en udødelig sjel, polyteisme, selvopphøye lse (mennesket skal bli som gud) og
frihet fra loven.
Men det er ikke bare i de okkulte retningene vi finner dette angrepet på de bibelske
prinsippene. Også kristendommen har hatt innflytelse fra okkult tankegang, og mange
kirkesamfunn har en trosl ære som er gjennomsyret av okkulte tanker og prinsipper.
Kristne prinsipper blir ikke bare motarbeidet utenfra, men også i stor grad innenfra.
Siden Illuminati er startet og drevet av jesuitter som er agenter for pavekirken, vil
det ikke være overraskende om de f leste hendelser i vår historie har religiøse undert oner.
Jeg ønsker derfor å ta for meg den største kristne retningen - katolikkene - for å vise
at arbeidet for en ny verdensorden er godt understøttet og planlagt av disse . For å
utdype denne utviklingen, vil jeg gå tilbake i historien for å se sammenhengen mellom
okkult filosofi og dagens katolisisme. Videre ønsker jeg å fremheve sammenhengen
mellom infiltrasjon i de ulike kristne samfunn og bruk av musikk gjennom den karismatiske bevegelsen for å samle de kristne til en felles plattform som fo rlater de bibelske
prinsipper og leder protestantismen tilbake til Rom. Den romersk katolske kirkes te ologi, morallære og fremtidsplaner står her svært sentralt, og j eg vil vie en del plass til
dette for lettere å kunne begrunne mine påstander senere. Først vil jeg vise at den k atolske kirke ikke er og aldri har vært en kristen kirke, men et organisert, babylonsk h edenskap.

Fra Babylon til Vatikanet179
Mange historieskrivere beretter om pavemaktens grusomme forfølgelser av annerl edes troende, spesielt i middelalderen (800 -1500 e.Kr.). I forfølgelsen av kjettere er det
anslått at nær 68 millioner måtte bøte med livet i he ndene på den romersk katolske
kirke. 180
Mange ble torturert til døde eller brent på bålet fordi de ikke ville oppgi sin grun nleggende, bibelske tro. Mens man tvang en katolsk bekjennelse fra folket ved hjelp av
makt og tortur, kunne man gladelig tilgi folk de verste synder ved hje lp av penger (avlatsbrev), og på denne måten gi en garanti for himmelen. I det 16., 17. og 18. århundre
flyktet mange kristne fra Europa til Amerika for å redde seg fra romerkirkens klør. Ca lvin, Hieronymus, Hus og Luther mente at Bibelen alene skulle være kilden for kristne
prinsipper, og banet med dette veien for protestantismen. Pavemaktens dominans a vtok på 1700-tallet, og paven endte i fengsel i 1798. I disse dager ser pavens popul aritet
ut til å øke, og han vinner innflytelse over alt der han kommer.
Luther hadde klare meninger om hvem paven var:
«Jeg sa tidligere at paven var Kristi stedfortreder. Nå hevder jeg at han er vår Herres motstander og djev e181
lens apostel.»
«Det er avskyelig å se den mann som kaller seg K risti vikar utvise en prakt som ingen keiser kan oppvise
maken til. Er dette å etterligne den fattige Jesus eller den ydmyke Peter? Folk sier at han er verdens herre.
Men Kristus, hvis stedfortreder han roser seg av å være, har sagt: 'Mitt rike er ikke av denne verden'. Kan
182
en vikars herredømme strekke seg lenger enn hans overherredø mme?»
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«Jeg forakter den pavelige bullen og angriper den fordi den er ryggesløs og usann....Det er Kristus selv som
blir fordømt i den. Det gleder meg at jeg må tåle slike onder for den beste sak som finnes. Jeg merker alt
en større frihet i mitt hjerte, for nå vet jeg e ndelig at paven er Antikrist, og at hans trone er selve Satans
183
trone.»

Når Luther kommer med slike sterke påstander, bør dette ha sin begrunnels e på
mange områder. La oss se på hvilke forbindelser den romersk katolske kirke har med
det okkulte system. 184
Apostlenes gjerninger er historien og den første kristne kirke frem til år 69. Det som
skjedde etter dette er kalt det tapte århundret. Det er den perioden i kirkehistorien vi
vet minst om. I 50 år etter Paulus' død ligger et teppe over kirken, og da den kommer
frem igjen rundt år 120 med skriftene til de tidligste kirkefedrene, finner vi en kirke
som på mange måter er fo rskjellig fra den til Paulus og Peter.
Herodotus, som var vitne til mysterie religionen og dens ritualer , forteller hvordan
Babylon var hovedkilden til alle systemer av avgudsdyrkelse. Da Rom ble et verdensr ike, samlet hun gudene og rel igionene fra de forskjellige landene i riket. Babylon var
opphavet til land enes forskjellige religioner, og Rom ble en samlende faktor og bærer
av babylonsk religion.
I starten ble de kristne forfulgt av romerne, men da keiseren ble omvendt til kriste ndommen, ble det store forandringer. Forfølgelsene opphørte, biskopene ble æret, og
kirken fikk verdslig innflytelse. Dette gikk på bekostning av kirkens renhet. Mange
kompromisser ble inngått med hedenskapet, og i stedet for at kirken var adskilt fra
verden, ble den en del av det verdsl ige systemet.
Kort tid etter apostelen Paulus ' død begynte kirken å falle fra, akkurat som han ha dde forutsatt.


« L a d e r e i kke s å l e t t d r i v e f r a v e t t o g s an s , og b l i i kke s kr e m t , ve r ke n av p r of e t or d e l l e r p å s t a n d e r , e l l e r a v b r e v s o m s i e s å v æ r e f r a os s , om at H e r r e n s d ag al t e r kom m e t . L a i n g e n b e d r a d e r e p å n o e v i s ! F o r f ø r s t m å f r a f al l e t kom m e og D e n L ovl øs e kom m e t i l s y n e , h an s om e n d e r i f o r t a p e l s e .» 185

Frafallet var allerede tydelig, spesielt mens Filip arbeidet i Samaria. 186 Hele folket
fulgte oppmerksomt med når Filip talte og så de te gnene han gjorde. For mange hadde
urene ånder som fór ut av dem med høye skrik. Så kom den store trollmannen Simon
Magus, som ble betraktet som innehaver av Guds kraft på grunn av sin e trolldomskun ster. Simon lot seg døpe av Filip, men det er tydelig at han var mest interessert i tegn ene og gjerningene til Filip. Da P eter og Johannes kom til Samaria for å gi innbyggerne
Den hellige Ånd, ville han kjøpe e vnen til å gi Den Hellige Ånd fo r penger av dem. Peter
svarer ham med å si: «Til helvete med deg og pengene dine» , og ber ham om å omve nde seg.
Samaritanerne var ikke israelitter, men babylonere plassert der av den assyriske
kongen. De tok Samaria i eie og slo seg ned der. Samtidig som d e fryktet Herren, dyrket de sine egne guder på samme måte som de folkeslag de var bortført fra. 187 I denne
religionsblandingen ble Simon Magus leder av en frafallen sekt som brukte kristen
terminologi, men hadde heden ske idéer og ritualer.
Ifølge Justin Mart yr nådde innflytelsen til Simon Magus helt til Rom. Han nevner S imon fire ganger som grunnleggeren av en formidabel b evegelse. Han kom til Roma i
keiser Claudius dager, og gjorde slikt inntrykk med sine magiske krefter at han ble æret
som en gud. En statue ble reist for ham sentralt ved elven Tiber. Den bar inskripsj onen: «Simon's deosancto», den hellige gud Simon.
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Det ser ut til at det ikke desto mindre trolig må være noe i rede gjørelsene gitt av Justin Martyr og senere
akseptert av Eusebius. Den Historiske Simon Magus grunnla utvilsomt en slags religion som et motstykke til
188
kristendommen som han hevdet å være en del av på tilsvarende måte som Kri stus.

KARDINALER
Opprinnelig var kardinalene en gruppe ledende prester i den gamle hedensk e religionen lenge før kristendommen.


H u n f i kk s e n o e n m e n n s o m v a r t e g n e t p å ve g g e n , b i l d e r av kal d e e r e , r i s s e t i n n m e d r ød t . D e
h a d d e b e l t e o m h o f t e n e o g e n l u e s o m h an g n e d ove r h od e t . Al l e s å u t s om s t r i d s m e n n p å
vo g n e r . S l i k v a r b i l d e t a v b a b y l o n e r n e , d e s om h ar K al d e a t i l h j e m l an d . 189

Prestene som stelte den hellige ilden, hadde røde klær. Rødfargen kommer fra ilden.
Mitra var solguden i det gamle Persia. Mitraismen vokste i Rom og ble den domin erende troen i riket. Mitrasmysteriene var inndelt i 7 tjenestegrader:
1
2
3
4
5
6
7

korp.
brudgom.
soldat.
løve - bar en ildrød kappe med langt slep.
perser - bar en grå tunika.
solløper. Han hadde rød drakt med gult belte og en strålekrone.
fader (pater).

Den jordiske stedfortrederen for Mitras var faderen . Iført rød drakt og en lue satt
han på en trone og utøvde sin virksomhet, dels som defensor - forsvareren av forsa mlingens interesser, dels som magister sacrorum - de hellige anliggenhetenes mester.
Verdighetstegnene bestod av en stav og en ring. Han tok faderlig hånd om mysterne,
som seg imellom kalte seg for brødre. Han fungerte som øverst eprest. Lederen ble kalt
Pater Patrum, som betyr fedrenes far. Pave betyr det samme. Lederen hadde sitt sete i
Roma.
Far var i gammel tid en tittel på en pr est.



« S l å d e g n e d h e r o g v æ r f a r o g p r e s t f or m e g ! » 190

Jesus forbød denne form for presteskap:



« O g ka l l i kke n o e n h e r p å j o r d e n f a r ; f or d e r e h ar b ar e é n F ar , h an s om e r i h i m m e l e n .» 191

PONTIFEX MAXIMUS / VIKAR
Mennesket har alltid betraktet seg selv for å være det fremste individ i naturen. I
denne forestillingen ser han seg selv som naturens hersker. Siden hele naturen var
Gud, og mennesket stod høyest i naturen, fulgte konklusj onen at det ikke kunne være
noe høyere makt enn det høyeste mennesket. De rfor hvilte den religiøse strukturen i
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Babylon på fullkommengjøring og guddommeliggjøring av mennesket gjennom egne
anstrengelser og visdom.
I teorien hadde da den klokeste mannen i verden den guddommelige retten til å r egjere over resten av verden. Derfor regjerte ypperstepresten som Gud, siden man
trodde han kjente alle naturens hemmeligheter. Man trodde han var best kvalifisert til
å kjenne forskjellen på godt og ondt, og det han sa ble lov. Ypperstepresten utøvet r eligiøse doktriner og fordømte alle avv ikere til helvete. Ingen kunne trekke hans autor itet i tvil. Hans vilje var Guds vilje, og hans avgjørelser var Guds avgjørelser. Han r egjerte som en absolutt diktator.
Nimrod var grunnlegger og konge i Babylon. Men han var ikke bare en pol itisk leder,
han var også den religiøse lederen. Fra Nimrod nedkom en rekke prestekonger. F araoen hevdet f.eks. også å være stedfortreder, eller den jordiske inkarnasjonen av sin
gud. Alle prestekongene stod som leder over den okkulte babylonske mysterierelig ionen. Denne rekken fortsatte ned til Belsasars dager:



« M e n s d e d r a kk a v v i n e n , p r i s t e d e s i n e g u d e r av g u l l og s øl v, kob b e r og j e r n , t r e og s t e i n .» 192

Ordet pontiff kommer fra pons = bro, og facio = lage. Det betyr brobyggeren. Prestekongene i de hedenske tidene ble betraktet som broen mellom dette livet og det ne ste.
I år 63 f.Kr. ble Julius Cæsar offisielt anerkjent som «Pontifex Maximus», leder over
mysteriereligionen som nå var etablert i Rom. De romerske keiserne beholdt tittelen til
376, da Gratian avslo tittelen. På denne tiden hadde Roms biskop fått politisk makt og
prestisje. I 378 ble Demasus, Roms biskop valgt til Pontifex Maximus.
Innskriften på triumfbuen i Roma, til ære for pave Aleksander VI (1492 -1503):
«Rom var stor under Cæsar. Nå er hun størst, -Aleksander VI regjerer. Den førstnevnte var et menneske.
Denne er en Gud».

I Trientkonsilets (1562) katekismus:
«Prester og biskoper er så å si Guds fortolkere og sendebud, med myndighet til i hans navn å lære menne skeheten Guds lover og reglene for et kristent liv, de er Guds representanter på jord. Det er derfor ikke m ulig å forestille seg en mere opphøyet verdighet eller en helligere funksjon. Med rette kalles de derfor ikke
bare engler, men guder, idet de er Guds stedfortredere på jorden.

Pave Pius II:
«Vi erkjenner at St. Peters stol er den øverste trone i ve rden, og at man bare trenger å sette pavekronen
på en manns hode for å gjøre ham ufeilbar. ... I samme øyeblikk som han opphøyes til pave , skjer et stort
mirakel. Den Hellige Ånd opplyser ham. Han blir ren og stor likesom Gud. Han er Gud selv!»

Pave Stefan V:
«Pavene blir likesom Jesus unnfanget av sine mødre ved den Hellige Ånds overskyggelse. Alle paver er lik esom noe slags Gud-mennesker, for desto bedre å kunne ivareta m idlerembetet mellom Gud og mennesk ene. Paven er også gitt all makt på himmelen og på jorden. »(.!!.)

Øverstepresten i hedenskapet bar den kaldeiske tittelen «peter» eller interpreter fortolkeren av mysteriereligionene i gamle Bab ylon. Simon Magus fra Sam aria ble kjent
som Simon Peter, eller Simon the interpreter. Dette ble senere blandet med apostelen
Peter. Først på 300-tallet dukket historiene opp om at Peter hadde vært den første
biskopen i Rom. Pave Stephan I som ble biskop i 253 var den første som kalte seg selv
«den hellige apostel Peters etterfølger». Den katolske kirkes lære står og faller med
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Peters velsigning av pavekirken som den rette ki rke, den såkalte apostolske arven. Det
er ingen ting i Bibelen som tyder på at Peter no ensinne har vært i Roma. Vatikanet
hevder å ha Peters levninger i sin besittelse, men det blir av arkeologer hevdet at P eters grav er blitt funnet i Jerus alem. 193
SØLIBATET
Flere av mysteriereligionenes nasjoner praktiserte pr estelig sølibat, bl.a. tilbedelsen
av Kybele i Roma. Doktrinen utviklet seg gradvis i den katolske kirken. Pave Pius II in nrømte at geistligheten i den eldste kirke levde i ekteskap. Først ble det kun forbudt for
en enkeprest å gifte seg igjen (år 315). Et konsil i 386 forbød prester og diakoner å ha
ekteskapelig omgang med sine koner. Det var først i 1074 at pave Gregor VII utstedte
ordre om at enhver gift prest som forvaltet sakramentet, skulle ek skommuniseres. Det
samme skulle enhver le kmann som mottok sakramentet av en gift prest.
De fleste apostlene, deriblant Peter, var gift. 194 En tilsynsmann skulle være én kvi nnes mann. 195
Den katolske kirkes paver hevdes også å være ufeilbarlige i tillegg til å skulle leve i
sølibat. Historien vitner derimot om noe anne t. 196 Pave Sergius III (904 -911) gjorde pavens palass om til et horehus og drikkebule og benyttet seg av tempelhorer. Pave J ohannes X (914-928) levde som en gris og ble myrdet av sin elskerinne. Kong Henry III
utnevnte i 1046 Clement II til pave, siden det i kke fantes en eneste prest, bi skop eller
kardinal i Rom som ikke levde i hor, umoral og kriminalitet.
Pave Boniface VIII (1294 -1303) var en av de verste. Han uttalte bl.a. at «å hore med
unge menn og kvinner, er ikke mer syndig enn å gni seg i hendene.» H an erklærte seg
videre som ateist og kalte Jesus en hykler. Denne horebukken, ransmannen og gudsb espotteren kalte seg likevel for «Jesu Kristi vikar». I tillegg var det denne paven som
erklærte det kjente katolske dogmet «una Sanctum» som sier at det ikke finnes frelse
utenfor den katolske kirke, et dogme som i dag anerkjennes å være en gu ddommelig
åpenbaring.
Pave Johannes XXIII (1410 -1415) ble anklaget av 37 vitner for hor, incest, ran og
mord. I tillegg ble det dokumentert at han hadde voldtatt 300 nonne r. Pave Pius II
(1458-1464) hadde flere barn enn han kunne telle. Han arrangerte kurs og demonstr asjoner for prester og bisk oper om hvordan kvinner kunne forføres og hvordan variert
og spennende sex kunne oppnås med tilfeldige kvinner. Pave Innocent III (1 198-1216)
var ikke så uskyldig som navnet skulle tilsi, idet han startet inkvisisjonen og fikk 1 mi llion mennesker drept i sin levetid. Heller ikke pave Innocent VIII (1484 -1492) holdt sin
sti ren, idet han hadde barn med 16 ulike kvinner. Pave Alexander V I (1492-1503) drev
med sexorgier i Vatikanet. En detaljert beskrivelse fra en slik orgie forteller at femti
nakne kvinner «betjente» gjestene, og premier ble utdelt til pre ster og biskoper som
hadde flest samleier i løpet av festen.
Den katolske kirke sier likevel at:
«Uansett hva en pave gjør, er eller sier, kan vi ikke opphøre å være ham lydig, siden han er Jesu vikar på
197
jorden»

Under nonneklostre har man funnet levninger av små babyer/fostre, samt hemmelige
ganger mellom munke- og nonneklostrene. Side n nonnene gjennom sitt klosterløfte er
"gift" med Kristus samt idig som presten er Kristi stedfortreder, vil man som prest med
letthet kunne kreve alle "ekteskapel ige" handlinger utført.
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Nåværende paves bekymring for norske familieverdier, samboerskap og andre moralske utglidinger i den vestlige verden 198 står i grell kontrast til hans egen kirkes hist orie og praksis.
MOR OG BARN - MARIADYRKELSEN


« D a s a H e r r e n G u d t i l s l a n g e n : ... J e g vi l s e t t e f i e n d s kap m e l l om d e g og kvi n n e n , m e l l om d i t t
av ko m o g h e n n e s æ t t . D e n s ka l kn u s e d i t t h od e , m e n d u s kal h og g e d e n i h æl e n .» 199

I den øverste etasjen på Babels tårn , eller Belus' tempel, forteller Diodorus Siculus
oss at det stod tre statuer av de store guddommelighetene til Bab ylon. En av disse var
en kvinne som holdt en slanges hode. Det samme var symbol isert blant grekerne. Diana
var avbildet med en slange med ødelagt hode i den ene hå nden.
Da Semiramis døde, ble hun sagt å ha blitt guddommeliggjort og blitt fo randret til en
due. Hun ble tilbedt i Babylonia i form av en due, og fikk dermed navnet D'Iuné (Juno),
som betyr due. Duen ble vanligvis avbildet med en olivengrein i nebbet. Duen kan tr olig også spores tilbake til den store flommen. Hun ble også knyttet t il luften. Det kaldeiske ordet som betyr luft, betyr også den Hellige Ånd. Det tredje medle mmet i den
assyriske treenigheten ble knyttet til luften, eller åndevesenene.
Med Nimrod som Baal, ble Semiramis Baalti som betyr «min dame» (Madonna). Atskillige monumenter i Babylon viser mor Semiramis (trolig fra Z'emir -amit, grenbæreren) med barnet Tammus i arm ene. I Egypt ble de tilbedt som Isis og Osiris eller Horus,
eller som Maut og Khons (å jakte). I India ble de tilbedt som Isi og Iswara, i Asia som
Cybele og Dethius, i hedenske Rom som Fortuna og Jupiter, i Hellea som Ceres og ba rnet eller Irene med Plutus. Selv om Iswara var gift med Isi, er han også representert
som et barn ved hennes bryst. Til og med i T ibet, Kina og Japan ble jesuitt misjonærene forbauset over å finne en motpart til Madonna og hennes barn. Den he llige mor i Kina, Shing Moo - den hellige moren, ble avbi ldet med et barn i armene og
en glorie rundt hodet.
I de første århundrene til kirken er det ikke sp or etter Maria-dyrkelse overhode. Det
var først på Konstantins tid at man betraktet Maria som en gudinne. Selv på denne t iden ble de som tilbad Maria og ofret kaker til henne fordømt. Man kunne ære henne,
men ikke tilbe henne. Mariatilbedelse ble først en offisiell doktrine i konsilet i Efesus i
431.
Den egyptiske fruktbarhetsgudinnen Isis ble avbildet stående på en vokse nde måne
med hodet omkranset av stjerner. I katolske kirker over hele Europa er Maria avbildet
på samme måte, og de 12 stjernene i Maria -bildene er blitt til inspirasjon for EU flagget.
I den gamle tilbedelsen ble modergudinnen tilbedt mye mer enn hennes sønn. I r osenkransen er «Hail Mary» nevnt ni ganger så ofte som He rrens bønn.
Læren om Marias renhet fra synd ligner også på hedenskapets g udinner. Historiene
varierte, men alle fortalte om overnaturlige hendelser i forbindelse med hennes inntog
i verden, og at hun var overordnet vanlige dødelige, og at hun var guddommelig. Etter
hvert ble det nødvendig å lære at Marias inntog inn i denne ver den også var av overn aturlig art. Hun ble født uten arv esynd.
Hver dag ber katolikker over hele verden til Maria. Antall bønner som Maria må lytte
på er anslått til 50.000 hvert sekund. Dette medfører at katolikkene må betrakte henne
som guddommelig enten de vil eller ikke.

62
Den hedenske jomfru -guddinnen Juno ble ofte representert med en due på hodet.
Det ble også Astarte, Kybele og Isis.
I 451, på konsilet i Chalcedon, ble doktrinen om at Maria forble jomfru hele livet o ffisiell lære i Romerkirken. I 1854 b le dogmet om Marias ubesmittede unnfangelse pr oklamert av pave Pius IX. I 1951 proklamert pave Pius XII at Marias kropp aldri gikk i
forråtnelse, men ble tatt til himmelen. Katolikkene kaller jomfru Maria for Himme ldronningen.
Kristendommen tok opp mange d rag fra Isisreligionen. Påvirkningen gjaldt spesielt
Mariakulten, der de viktige forestillingene om modergudinnen og himmeldronningen
har forløpere i Isisliturgier. Ik onografiske fremstillinger av Isis med Horusbarnet i sitt
«skøte» var forbilde for den kr istne madonnatypen. Isis var sjøfarernes beskytterinne.
Samme funksjon fikk etter hvert Maria som stella maris, «havets stjerne». Fra kristendommens tidlige utvikling finn es til og med eiendommelige belegg for forveksling me llom navnene Jesus og Isis. O mkring flukten til Egypt oppstod en broket flora av kristne
legender, der det bl.a. heter at navnet på modergudi nnen Marias sønn var Aour, dvs.
Horus.
På konsilet i Nice hevdet Melchite -seksjonen, det var representantene fra Egypt, at
det var tre personer i treenigheten: Faderen, Sønnen og Jomfru Maria.
Den romersk katolske kirke lærer at Maria er en mediator mellom mennesker og Gud,
og at bønner til Maria dermed er viktig for katolikker.
Den 8. desember 1854 erklærte pave Pius IX at Maria var fri fra all arv esynd. (The
immaculate conception eller Marias uplettede unnfangelse) Dette har å gjøre med M arias egen unnfangelse og fødsel. Hun ble erklært syndfri på samme måte Bibelen erkl ærer Jesus uten synd. Dette katolske dogmet tilsvarer den syndfrihetserklæringe n himmeldronningen Semiramis gjo rde krav på for seg selv. Denne doktrinen er fullstendig
ubibelsk og representerer ren Bab ylonsk hedenskap.
En annen vanvittig katolsk Maria -doktrine, er læren om Marias vedvarende (livsvarige)
jomfruelighet. (Perpetual vir ginity.) Denne doktrinen ble erklært på kirkemøtet Chal ecedon i 451 e. Kr. Ifølge Guds Ord hadde Jesus søstre (minst 2) og 4 brødre. Den k atolske kirke lærer at M aria og Josef aldri hadde et seksuelt forhold i sitt ekteskap og at
hun derfor ikke hadde fler e barn enn Jesus.
Bibelens uttalelser om Jesu søstre og brødre blir av den katolske kirke bortforklart
med at fettre, kusiner og andre perifere medlemmer av stor - familien også teknisk sett
kan kalles "brødre og søstre." Det synes å være viktigere for den katolske kirke at M aria tilpasses den hedenske himmeldronningen Semiramis enn at hun får være den pe rson Bibelen beskriver.
På samme måte som Semiramis i den babylonske religionen krevde syndfrihet, tilb edelsesplikt, opptakelse til himmelen, tittel som h immeldronning og status som medi ator mellom mennesker og guddommen for seg selv, slik kr ever den katolske kirke det
for mennesket Maria.
Slik lære strider klart mot Bibelen. 1. Tim. 2,5 sier at det bare er én mellommann
mellom Gud og mennesker, nemlig Jesu s Kristus. Maria er ikke i himmelen, hun hviler i
graven som alle andre til op pstandelsen. Å be til en kvinne som har vært død i snart
2000 år er totalt mening sløst. Bønn til døde er spiritisme.
SØNNEN
Etter hvert som tiden gikk, ble Semiramis' sønns unn fangelse erklært for å ha vært
mirakuløs. Hun ble derfor kalt «Alma Mater», jomfrumoren. At den store gjenløseren
skulle fødes mirakuløst, var kjent vidt omkring før den kristne tidsperioden. I århun d-
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rer før Kristi fødsel hadde de Buddhistiske prestene en tradisjon om at en jomfru sku lle føde et barn til verdens ve lsignelse. Da jesuitt -misjonærene først kom til Tibet og
Kina, fant de ikke bare mor -og-barn-tilbedelse som hjemme, men at moren ble tilbedt
med en karakter som passet nøyaktig med deres egen Mado nna. Dette var i o mråder
hvor man ikke fant spor av verken navnet Jesus Kri stus eller historien om ham.
For å symbolisere modergudinnen Dianas fruktbarhet, ble hun avbildet med opptil
ett hundre bryster. Bilder av Maria har blitt avdekket som viser hennes bryster overdimensjonert i forhold til kro ppen.
Det er fortalt at de samme statuene som symboliserte Isis og barnet ble ganske e nkelt brukt som bilder på Maria og Jesusbarnet. Ingen arkeolog kan fortelle om disse
figurene representerer den ene eller den an dre.
HELGENER, HELGENDAGER OG SYMBOLER
Det babylonske systemet hadde rundt 5.000 guder og gudinner. Babylonerne trodde
at deres guder hadde en gang vært levende helter på jo rden, men var nå på et høyere
plan. Det var en gud for hver en mån ed og for hver en dag, for forskjellige problemer
og for forskjellige yrkesgrupper. Det samme systemet ble adoptert av romerne. He dningene tegnet en sirkel eller en aura rundt hodene på de som var guder.
Pantheontemplet i Roma var viet til Jove og alle gud ene. Dette ble av pave Boniface
IV innviet til Jomfru Maria og alle helgenene . Helgener er martyrer eller andre spesie lle mennesker i kirken som har dødd og som paven har erklært for å være helgener.
Gudinnen Brighit (datter av solguden) ble omdøpt til St. Bridget. Hennes tempel ble
tjent av jomfruer som passet den hellige ilden. Sen ere fortsatte nonnene å passe den
rituelle ilden, og den ble kalt «St. Bridgets ild».
Den hulen som blir betraktet som Jesu fødested, var egentlig et steinalter h vor
Tammus hadde blitt tilbedt.
I noen tilfeller, blir det hevdet, ble de samme statuene som hadde blitt tilbedt som
hedenske guder, omdøpt til kristne helgener.
I den katolske kalenderen er 7. oktober satt av til martyren Bacchus. Bacchus var en
martyr siden han døde en voldelig død og mistet sitt liv for religiøse grunner. Men den
religionen han døde for, var religionen til ildtilbederne. Han ble drept fordi han tilba
himmelhæren. Bacchus er derfor identisk med den hedenske Bacchus. Han var ving uden, og 7. oktober er straks etter vinhøsten. De hedenske romerne feiret noe de kalte
«Rustic-festen» til Bacchus rundt tiden til den katolske «St. Bacchus»-festen.
9. oktober feirer den katolske kirke St. Dionysius og hans venner St. Eleuther og St.
Rustic. Det greske navnet på Bacchus var Dionysus Eleuthereus. De var begge et bilde
på Nimrod. Legendene rundt disse katolske helgen ene har tydelige røtter fra legend ene omkring Nimrod.
Tertullian sa:
«Så ofte som årsdagene inntreffer, ofrer vi til de d øde som en fødselsdagsære.»

Pseudofilosofen Faustus:
«Dere kristne formildner de avdødes gjenferd med vin og mat. Dere holder de samme helligdagene som
hedningene, f.eks. kalenderene (den første dagen i måneden) og solhvervene. Dere har ikke gjort noen fo randring i deres levesett.»

I «The catholic encyclopedia» i artikkelen legender står det at: «..disse legendene
(helgener) gjentar ideer vi finner i prekristne religiøse historier. Legendene er ikke
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kristne, bare gjort kristne. I flere tilfeller bygger le gendene om våre helgener på de
samme prekristne mytene. Det ble enkelt å overføre til kristne martyrer historien ol dtiden knyttet til sine helter. Dette forklarer de store likhetene mellom guder og helg ener.»
BUDET SOM FORSVANT
Helgendyrkelsen strider og så klart mot det 2. bud slik vi finner det i 2. Mosebok kap.
20:4-6. For å tilpasse budene til praksisen med å be til helgener , utelot den katolske
kirke det 2. budet, og delte i stedet det 10. budet i to for at det fortsatt skulle være 10
bud. Protestantene har ikke rettet opp denne feilen, da Luthers katekisme fortsatt
mangler det 2. bud. Følgelig opererer de aller fleste protestantiske kirk esamfunn i
dag med bare 9 bud.
UDØDELIG SJEL
De gamle mysteriereligionene hadde alle hemmelige doktriner som gikk imot det som
ble fortalt folk flest. Den uinnvidde ble fortalt at den eneste veien til himmelen var å
tilhøre deres religion. Hvis de ikke gjorde det, ville de bli pint i helvete. Det første som
ble krevet for initiandens dåp inn i my sterietroen, var å uttrykke troen på en udødelig
sjel. Den innvidde ble bundet gjennom flere besve rgelser og ble lært at vanlige synder
kunne bli bøtt på gjennom anger, bønner og bot, men spesielle synder var dødelige
synder uten noe botemiddel. De som ikke nådde fullkommenhet (de høyere gr adene)
før døden gikk til et sted kalt Paradis. Cerberus voktet porten mens Osiris veiet menneskets gode og onde gjerninger mot hverandre. Dersom mennesket ble forkastet, r eturnerte hans sjel til jo rden i en gris eller et annet urent dyr.
Hedensk gnostisisme , koblet med gresk filosofi, brakte læren om en udødelig sjel inn
i kirken. Gnostisismen nådde sitt høydepunkt rundt år 150 og påvirket kristendommen
overalt, spesielt i Ale xandria. Origen (185-254) var den fremste av Alexandrias ledere.
Han underviste både om sjelens udødelighet og føreksistens. Den katolske kirke fo rdømte senere hans lære om føreksistensen, men go dtok hans syn på de døde.
RETTFERDIGGJØRELSE
I de pavelige legender er det sagt at St. Michael, erkeengelen, har betrodd ham Guds
rettferdighetsbalanse. I to skåler ble gode og dårlige gjerninger plassert slik at de ku nne bli veid mot hverandre. Den kaldeiske doktrinen om ret tferdigheten er symbolisert
på nøyaktig den samme måten, bortsett fra i landet til Kam, hvor målingen ble foretatt
av guden Anubis istedenfor St. Michael. Anubis veide opp de gode og dårlige gjernin gene hver for seg. Do mmen ble avsagt etter at statusen var gjort opp. Hvis statusen var
for lav, ble han dømt av Osiris til å vende tilb ake til jorden i form av en gris eller et
annet urent dyr.
I de gamle mysteriene samlet man seg godvi lje hos gudene med å skjære seg selv til
blods. Dette er det samme ritualet man kan se på langfredag i Roma og Madrid og
andre sentra i den katolske kirken hvor folk pisker seg til blodet renner i strie strø mmer over hele kroppen. De sier de gjør det for å ære Kristus på den festen som er til
minne om hans død. Men a kkurat det samme gjorde tilbederne av Osiris på den festen
som var til minne om hans død. Os iris ble drept og skåret opp i 13 biter .
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SKJÆRSILDEN
Den som kom til ilden, trodde at han ville motta lys fra guddommen, og at gjennom
guddommelig ild ville alle flekkene i ka rakteren bli renset bort. Derfor ble barn sendt
gjennom ilden til Molok for å rense dem fra arvesynd. Babylonerne var i høy grad so ltilbedere. Romerne mente at å rense ved å gå gjennom ilden, renset både hyrde og
sau.
Det er en detaljert beskrivelse av den rensende lidelse i de hellige skriftene i bu ddhismen. Til tider har så mange kinesiske buddhister kommet for å kjøpe sine kjære fra
skjærsilden, at det ble laget egne butikker for formålet. I zoroasmen ble sjelen ført
gjennom tolv stadier før den var skikket til å gå inn i himmelen.
I Hellas var det største og dyreste offeret det mystiske Teleté, et offer som ifølge
Platon ble gitt for de levende og de døde, og skulle fri den fra all lidelse som de onde
var skyldig til etter a t de hadde forlatt denne ve rden.
Metoden med å gi penger på vegne av de d øde er svært gammel.



« J e g h a r i kke g i t t n o e a v t i e n d e n t i l d e d ød e » 200

Trolig stammer læren om skjærsilden fra tilbedelsen av Molok. Det ser ut til at fo rskjellige nasjoner mente a t ild i en eller annen form var nødvendig for å rense fra
syn0d.
Professor Johan H. Schreiner, universitetet i Oslo, uttalte i Aftenposten 13. dese mber 1991:
«Det gamle testamentet kjenner nesten ikke til noen b elønning og straff etter døden. Men fra 100 -tallet
f.Kr. kommer helvete inn i jødedommen for alvor, f.eks. hos det klostersamfunnet ved Dødehavet som vi
kjenner fra Dødehavsrullene.»

HIMMELNØKLENE
I nesten tusen år hadde romerne trodd på de mystiske nøklene til guden Janus og
gudinnen Kybele. Janus var vokteren over dører og porter i Roms mytologi. I mitrai smen, en av hovedgrenene til mysteriene som kom til Rom, bar solguden to nøkler. De rfor ble nøklene symboler på keiserens autoritet. Da biskopen i Rom ble Pontifex Max imus i 378, ble han automatisk innehaveren av de mystiske nøkl ene. Den var allikevel
ikke før i 431 at paven hevdet at nø klene han hadde var nøklene til autoriteten som
ble gitt til Peter. Hanen ble også betraktet for å være hell iget Janus.
Når manikeernes ledere m anglet brød, påtok de seg å tilgi synder mot brød. Dette
eksemplet til manikeerne smittet i kirken slik at Basilius den store gjorde fordring på
at biskopen hadde myndighet til å løse og binde for synd. Det gikk imidlertid mange
århundrer før denne lære va nt helt frem i den kristne kirke og skapte kirkens ørebigt
og avlatsvesen.
Jesuitten Liguori:
«Presten har nøkkelmakten, eller makten til å utfri syndere fra helvete, gjøre dem verdige til Paradiset og
omskape dem fra Satans treller til Guds barn. Og Gud selv er nødt til å la det bero med sine presters dom,
og enten tilgi eller ikke tilgi, ettersom de (prestene) gir eller nekter å gi syndsforlate lse.»

RELIKVIER
I den gamle legenden om Nimrod ble hans kropp delt opp og begravet på forskjell ige
steder. Da han oppsto igjen som solguden, ble det fortalt at han hadde tatt bolig i en
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ny kropp. De plassene hvor guden lå begravet ble betraktet som hellige. The Catholic
Encyclopedia sier at noen gjenstander, kroppsdeler eller klær, som var igjen ett er en
avgått helgen, fantes før utbredelsen av kristendo mmen, og at ærefrykt for relikvier er
et slags primitiv instinkt man finner i mange andre religiøse systemer utenom kriste ndommen.
Katolikkene tror at huset som Maria bodde i i Nasaret nå befinner seg i Loreto i Italia. Det skal være transportert dit av engler på 1200 -tallet via et par andre plass eringer. Mer enn 47 paver har æret helligdommen.
Ærbødigheten for martyrenes levninger ble vedtatt på konsilet i Trent. Det samme
konsilet fordømte de som ikke trodde på relikvier. Enkelte kirker kunne ha flere tusen
levninger etter helgen er. I visse tilfeller har noen av beina kommet fra dyr.
ØST
Tertullian sa:
«Vi må innrømme at andre betrakter solen som de kristnes gud fordi det er et velkj ent faktum at vi ber mot
øst (i retning av soloppgangen).» ... Det er også en regel at kirkea lteret ligger mot øst.

De kristne bad med ansiktet mot øst så tidlig som i begynnelsen av det tredje å rhundre. Årsaken skulle være at de søker etter paradiset so m Gud plantet i Eden mot
Østen.
JUL
I den persiske mitradyrkelsen ventet man på fødselen av en storkonge, Mitras inka rnasjon, som skulle gjøre slutt på romernes herrevelde. Tilhengerne av denne troen ble
kalt magerne. I mange g enerasjoner samlet magerne seg en gang i året på Seierfjellet
for å iaktta frelse rkongens fødsel. Denne skulle bebudes av en stjerne med et lys som
skulle lede magerne til en grotte der den inkarnerte M ithras skulle være født. For «vise
menn» anvender den greske grunnteks ten i Matteusevangeliet ordet magoi, altså m ager.
I likhet med alle solguder på den tiden hadde også Mitra sin fødselsdag den 25. d esember. 25. desember var dagen for den gamle romerske festen for Sols fødsel. De
arabiske sabeanerne feiret fødselsdagen til måneguden på den 24. d esember.
I kirken i Rom ble 25. desember feiret fra år 274 som dies natalis Solis invicti, den
ubeseirede Solens fødselsdag. Omkring år 336 b estemte den kristne kirken å stadfeste
den 25. desember som Jesu fødselsdag. Begrunnelsen v ar at bare Jesus var den sanne
frelsens sol og den virkelige ubeseirede som hadde overvunnet døden.
Legenden forteller at Tammus ble drept av en bjørn. Semiramis drepte den bjørnen
som hadde drept Tammus. Det fortelles også at Adonis døde a v et bjørnebitt. Venus
ble forsont med den bjørnen, da den fortalte at det hele var et uhell. Attis som var
identifisert med Adonis ble sagt å ha blitt tatt av en bjørn. Diana ble ofte avbildet med
en død bjørn eller et bjø rnehode. Bjørnen var derfor et vi ktig innslag på Saturnalia festen i Rom. Der ofret man en bjørn til S aturn. Til minne om dette ofret man en gris
som så ble spist.
Anglosakserne feiret Yule -dag lenge før de kom i kontakt med kristendommen. På j uledagen ofret de en bjørn til solen for å fo rmildne henne for tapet av den elskede
Adonis. Sakserne ofret den stør ste grisen de kunne få tak i til Frigga, moren til Balder.
I Egypt ofret de også svin en gang i året under månefesten til ære for Os iris. Men det
var gåsen som var favorittd yret som man ofret til Osiris. Det sies at når Osiris ble op p-
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hisset, var det eneste som kunne roe ham ned en stor gås og en tynn kake. I Babylon
ofret man gjess til Baal. Gåsen ble i hieroglyf ene symbolet for et barn eller en sønn. I
Rom hadde man hellige gjess i Jupiters tempel. Yule er det kaldei ske ordet for et lite
barn.
Juletreet var vanlig i det hedenske Rom og Egypt. I Egypt var det et palmetre, og i
Rom var det en gran. Moren til solguden ble sagt å bli forvandlet til et tre da hun sku lle føde sitt barn. Sønnen ble derfor å regne som rotsku ddet.
Den skandinaviske guden Odin trodde man ga spesielle gaver ved juletider til de som
dro til hans hellige grantre.
Det vi i alle fall er sikre på, er at Jesus ikke ble født ved juletider, men mest sannsy nlig utpå høsten.
PÅSKE
Attis-guden var en vakker ung mann. Et ulykkelig kjærlighets forhold med Kybele sku lle ha endt med at han døde ved selv kastrering eller kastrer ing iverksatt av gudinnen
selv. Riter ble utført i siste halvdel av mars til Kybeles ære. Gjennom uavlatelig å vagge
hodet til rytmen av larmende pauker, cymbaler og horn satte man seg i ekstase, ble
ufølsom for smerte, og begy nte å risse kroppen med kniver eller andre skarpe gjen stander. Dette kjenner vi igjen fra Baal -dyrkerne i Bibelens fortellin ger:


S å r o p t e d e e n d a h ø y e r e o g r i s p e t s e g m e d s ve r d og s p y d , s om d e h ad d e f or s ki kk, t i l b l od e t
r a n t n e d o v e r d e m . 201

Prestekandidater og andre fanatikere ofret sin manndom til gudinnen. Dette skulle
medvirke til å tilbakekalle Attis til livet og til å påskynde hele naturens gjenoppsta ndelse, som siden sprang ut i løv og blomst i det vårlige solski nnet.
Kuliminasjonspunktet for Attiskulturen i Rom var ved vårjevn døgn. Seremoniene
startet 15. mars og pågikk i to uker. De fø rste seks dagene ble brukt til faste, renselser
og andre forberedelser. Den 24. mars ble kalt dies sanquinis, blodets dag. Det var d agen for de bloddryppende ritualene, inklusiv selvkastreringen. Et tydelig tegn på at A ttis hadde oppstått er den overve ldende gledesstemning som preget neste dag, den 25.
mars. Dagen het også gledefesten - Hilaria. I følge ulike antikke forfattere var det et
slags karneval med morsomme opptog og løssluppen spising. På attisreligionens
fremste kultsted reiste senere Vatikanet s eg og ble pavens sete. Egget var et hellig
symbol blant babylonerne, som trodde på en gammel fabel om et egg av kjempemessig
størrelse som falt fra himmelen og ned i Eufrat. Fiskene rullet det opp på stranden, og
duene ruget på det. Fra dette egget ble Ast arte klekket ut. Egget ble derfor et symbol
på gudinnen Astarte. Denne legenden henspeiler også til Noahs ark. I Nord -Europa ble
egg farget og brukt som symbol på vårens gudinne. Blant egypterne ble egget assos iert
med solen, gullegget. Fargede egg ble br ukt som hellige offer i påsken.
I følge Encyclopedia Britannica er egget et symbol på frukt barhet og fornyet liv, og
går tilbake til oldtidens Egypt og Persia. Der hadde man skikken med å farge og spise
egg under vårfesten. Pave Paul V (1605 -1621) sa ved en anledning: «Å Herre, vi bøn nfaller deg om å ve lsigne disse dine eggs skap ninger, slik at det kan bli gagnlig mat for
dine tjenere, som spiser det til minne om vår Herre Jesus Kristus.»
Kaniner er et hedensk symbol, og har alltid vært et symbol på fruk tbarhet. Påskeh aren kom inn i kristendommen fra antikken. Haren var knyttet til månen i legendene i
Egypt og hos andre folk.
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Det engelske ordet for påske er easter. Easter kommer fra Eostre, Ostera, Astarte og
Ishtar (uttales som Easter) som var den Baby lonske Semiramis.
Epifanius (ca. 315 -403) mente at inntil år 135 feiret de kristne overalt påsken på den
jødiske datoen 15. Nisan, uansett hva slags ukedag det var. Under pave Pius I (140 155) ble det i Roma besluttet at påskefeiringen skulle feires på den første søndagen
etter fullmånen i mars, og ikke etter den jødi ske regnemåten. Dette ble også bestemt
på kirkemøtet i Nikea i 325. På dette kirke møtet ble det også bestemt at påsken sku lle
feires tidlig på våren, like etter vårjevndøgn, i stedet for midt på våren etter jødisk
tidsbestemmelse.
SØNDAG
Gammel astrologi lærer at ett -tallet var det hellige tallet til hovedguden (solen) i Z odiacen. Så for å ære solen, ble den første timen den første dagen i uka, den første d agen i måneden, den første dagen i året den førstefødte og førstegrøden av avlingen og
buskapen holdt hellig og gitt til ham. Tilsvare nde ble timen etter, den andre dagen i
uka viet månen. Mithraistene fra Persia, som var soltilbedere, holdt søndagen hellig.
Tertullian:
«Vi må innrømme at andre betrakter solen som de kristnes gud fordi ... vi gjør søndagen til en festdag.»

Sabbatsbudet ble gitt menneskene allerede like etter at de var skapt:



G u d v e l s i g n e t d e n s j u e n d e d a g e n o g l y s t e d e n h e l l i g 202

Det finnes ingen som helst beretning om søndagshelligholdelse i det nye testame ntet, og heller ikke om noen søndagsmøter planlagt til gudsdyrkelse. Ikke noe dokument
gir bevis for at søndagen ble holdt av de kristne før omkring året 150 (Justinius Ma rtyr). Frem til året 325 var det ingen av kirkens menn som påberopte seg noe skriftme ssig grunnlag for å holde sø ndagen.
Den romerske keiser Hadrian (76 -138) slo ned opprøret til den jødiske Bar Kokba i
132-135. Han bygde på Jerusalems ruiner en romersk by og kalte den opp etter seg,
Aelia Capitolina. På denne t iden ga han jødene restriksjoner på sin religionsutøvelse.
De ble forvist fra byen, de ble forbudt å komme tilbake til den og fikk ikke lov til å u tøve sin religion. Spesielt gjaldt forbudet mot å holde sabbaten og o mskjærelsen.
Det jødiske preget i den Jerusalemske kirken overlevde etter Hadrians tid. Bagatti
skriver:
«Om den jødiske karakteren som ble igjen i kirken på den tiden, har vi flere vitnesbyrd, som det til Barde sanus (180-223) som talte om sine disipler, o g bekreftet at de holdt søndagen og ikke sabbaten, og at de i kke omskar seg, som «de kristne i Judea».

Keiser Justinian I (483 -565), seierherren for kristen enhet, prøvde å kontrollere ved
det kjente «Novella» læren til jødedommen og gudstj enesten i Synagogen. Han forbød
studiet av de rabbinske tolkningene av Bibelen. Forbindelsene mellom kirken og s ynagogen ble brutt. Helligholdelse av sabb aten ble forbudt for de kristne, og datoene
for easter og passover kunne ikke lenger sammentreffe.
Eck var en kjent katolsk motstander av L uther. I et brev til Luther skrev han:
«Kirken har forandret sabbaten til Herrens dag ved sin autoritet, for hvilken der ikke er noen støtte i skri ften.»
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En katolsk katekisme sier at forandringen av helligholdelse av lør dag til søndag ikke
har noen skriftmessig autoritet:
«Spørsmål: Hvilken dag er sabbat ? Svar: Lørdag er sabbat. Spørsmål: Hvorfor holder vi søndag i stedet for
lørdag? Svar: Vi holder søndag i stedet for lørdag fordi den katolske kirke på kir kemøtet i Laodikea (år 336
e.Kr.) overførte sabbatens hellighet fra lørdag til søndag. Spørsmål: Kan du på noen annen måte bevise at
kirken har makt til å innsette festdager ved lov? Svar: Dersom den ikke hadde slik makt, kunne den ikke ha
gjort det som alle nåtidens religionsbekjennere er enig med den i: Den kunne ikke ha innført helligholde lsen av søndagen, den første dag i uken, i stedet for helligholdelsen av lørdag, den sjuende dag i uken, en
203
forandring som det ikke finnes noen autoritet for i skri ften.»

DÅPEN
Ikke mange årene etter at dronning Semiramis hadde gått i graven, dukket det opp
en annen gud. Det var regnguden. Denne guden ble sint på menneskeheten en dag, og
ble så opphisset at han gråt. Han gråt og gråt og gråt in ntil tårene hans flommet over
jorden. Derfor introduserte man skikken med å beskytte barnet fra å bli skyllet bort
ved å bruke tårene til regnguden. Etter en vill og støyende u tøvelse fra prestens side
for å vekke oppmerksomheten til regnguden, Baal , ville han kalle frem forel drene og
barnet til et spesielt tilrettelagt sted. Med mye rop og dans rundt babyen, ville presten
dyppe hånden i vannbeholderen som var viet regng uden. Så sprutet han noe av dette
vannet over hele kroppen til babyen. Vannspruten skulle gi en slags beskyttelse mot
regnguden og roe ham ned.
Ritualet ble overlevert gjennom gamle Babylon til Medo -Persia til Grekenland og
Rom. Alle som kom til de høytidelige ofringene til greke rne ble renset med vann. Ved
inngangen til templet var det plasse rt et kar fylt med hellig vann. Dette vannet ble he lliggjort ved at en brennende gren ble tatt fra alteret og dyppet i vannet. Den brenne nde grenen var et symbol på ildguden.
Den bibelske form for dåp ved neddykkelse ble i virkeligheten forkastet i et dok ument skrevet i året 150 eller 175 e.Kr. Denne avhandling er kalt de tolv apostlers lære.
Forfatteren er ukjent, men den ble sannsynligvis skrevet i S yria.
«Når du først har sagt alt dette, så døp i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn i levende (renn ende)
vann. Men hvis du ikke har levende vann, så døp i et annet vann, ... Men hvis du ikke har noen av delende,
så tøm vann tre ganger over hodet i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

Aleksander I (105 -115) innførte bruken av hellig vann i kirken e og i hjemmene.
Studerer man ruinene etter de første kristne kirkene, finner man utelukkende dåp sbasseng, som tyder på dåp ved fullstendig neddykkelse. Bibelen lærer heller ikke noe
annet.
NATTVERDEN
Menaderne i dionysoskulten dro til e t passende berg for å feire Dionysos orgier. På
berget nådde orgien sitt høydepunkt da et dyr ble fanget, helst en okse. Menaderne
rev i stykker d yret med bare hendene, spiste kjøttet rått og svøpte seg i fellen. Man
spiste opp sin gud, Dionysos legemliggj ort i dyreskikkelse, for å forene seg med ham og
bli delaktig i hans ove rnaturlige kraft.
Transsubstansritualer forekom i mange nasjoner, stammer og religioner. Slike ritu aler var også kjent i Rom som Ceres' korn og Bacchus' vin. I Mithraismen ble et helli g
måltid bestående av brød og vin feiret. I Egypt ble en kake viglet av en prest og ble
Osiris' kjød. Denne ble så spist og vin ble tatt som en del av ritualet. I Mexico spiste de
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innfødte en melkake som ble vigslet av en prest som hevdet at d et var blitt gudens
kjød.
Biskop Hay betraktet fasten før nattverden som absolutt nødvendig. Dette til tross
for at Jesus innstiftet nattverden like etter påskemåltidet. I de Eleusinistiske mysteri ene måtte initianden derimot ha fastet.
Runde kaker som for estilte solen ble brukt i romerske mysterier, Egypt og i mithr aismen. Det er bokstaver på nattverdsbrødet til romerkirken. Disse er IHS, som skal stå
for «Iesus Hominum Salv ator», Jesus menneskehetens frelser. I det egyptiske systemet
stod de for Isis, Hor us og Seb, dvs. moren, barnet og gudenes far, den egyptiske tr eenigheten. Selv «The Catholic Encyclopedia» innrømmer at røttene til den katolske e ucharisten har sin oppprinnelse i gudemålt idet i den babylonske Baal -tilbedelsen. Det
«hellige vannet» som kat olikkene bruker, ble opprinnelige innviet i et okkult ritu ale. 204
Læren om at brødet og vinen forvandles til Kristi virkelige legeme og blod (tran ssubstansiasjonen) ble opphøyet til et trosdogme av pave Innocens på 4. laterankonsil i
1215. Når presten velsig ner brødet sier han Hoc est corpus meus. Fra dette formularet
har vi fått trylleordet hokus pokus. Brødet blir da til Jesu virkelige legeme, med ben,
nerver, ånd og sjel. Jesus blir ofret på nytt hver gang i den k atolske eucharisten, med
de samme lidelser som på korset. Tertullian b eskriver derfor hvordan presten måtte
lage mange sikkerhetsrutiner slik at ikke smuler fra brødet skulle falle på gulvet, for
selv en liten brødsmule inneholdt hele Kristus. Alt i alt er den katolske nattverden, e ucharisten, ikke noe annet enn en grotesk, kannibalsk avguds -seremoni.
LUEN
Når solen sank i havet i vest på slutten av dagen og tilbrakte natten i en tilværelse av
mørke og døde, ble den fiskeguden, herre over underverdenen. Fiskeguden var for b abylonerne, assyrerne og filisterne, Dagon. Dag betyr fisk og On betyr sol. Overpresten
til Dagon bar en kappe og en lue som ette rlignet en fisk.
Tiaraluen som paven bærer, er identisk i formen til den som fiskeguden Dagon bar.
På gamle mynter fra Malta er en gud (som har de sa mme karakteristika som Osiris),
vist med fiskehodeluen.
OBELISKER, TEMPLER OG TÅRN
Opprinnelig var obelisken forbundet med soltilbedelse. Den symboliserte både sol strålene og det mannlige kjønnslem.
Da israelittene blandet hedenskap inn i rel igionen deres, reiste de et gudebilde som
vakte Herrens harme:


D a j e g l ø f t e t b l i kke t o g s å m o t n o r d , f i kk j e g øy e p å g u d e b i l d e t s om vakt e H e r r e n s h ar m e ,
n o r d f o r a l t e r p o r t e n , n æ r i n n g a n g e n . 205

Å plassere en obelisk ved inngangen til et hedensk tempel, var tilsynelatende ikke
uvanlig på den tiden. Det stod en obelisk ved inngangen til Tums tempel, og en annen
foran Hathor-tempelet. Interessant nok er det også en ob elisk foran inngangen til St.
Peterskirken i Rom. Det er en original obelisk som stod i Egypt i oldtiden. Keiser Cal igula i 37-41 e.Kr. fikk obelisken brakt fra Heliopolis til hans sirkus på V atikanhøyden
hvor St. Peterkirken står i dag. Heliopolis (gresk for Bet -Sjemesj) var Egypts senter for
soltilbedelse i gamle dager.
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« H a n ( N e b u ka d n e s a r ) s ka l s l å i s t y kke r s t e i n s t øt t e n e i B e t - S j e m e s j og b r e n n e op p t e m p l e n e i
E g y p t .» 206

Den 320 tonn tunge granittblokken ble flyttet til sin nåværende plass av pave Sixtus
V i 1586. Paven hadde erklært dødsstraff for arbeiderne dersom obelisken ble ødelagt
under transporten.
Rundt St. Petersplassen er det 248 søyler. I forhallen i templet til gudinnen Hierap olis står følgende inskripsjon. «Jeg, Dionysos, innvier disse «phalli» til Hera, min st emor.»
Det er et påfallende faktum at de fleste babylonske byer hadde e t tempeltårn. I
den katolske kirkes symbolikk er et tårn symbol for jo mfru Maria.
Obelisken finner du også ved Det Hvite Hus i Washington D.C.
KORSET
I Kaldea ble det korset brukt som et symbol på Tammus (fra bokstaven Tau). Da Spa njolene først kom til M exico, fant de at korset ble brukt i tilbedelsen i templet til An ahuac. I gamle dager tilba meksikanerne korset som tota (vår far). Da israelittene bla ndet avgudsdyrkelse med religion, sa de til trestokken: «Du er min far» (Jer 2,27). I
førkristen tid bet raktet romerne korset som en beskyttelse, og det ble plassert på gr avene. Vestal-jomfruene bar halskjeder med kors slik som nonnene i den romersk k atolske kirken gjør i dag.
Grekerne tegnet kors på pannebåndet til deres gud tilsvarende Tammus til babyl onerne. Isis ble vist med et kors på pannen. Hennes prester bar kors i prosesjonen i ti lbedelsen av henne.
Tradisjonen tilskriver oppfinnelsen av korsfestelsen til en kvinne, dronning Semir amis.
Korset er et av de viktigste symbolene i den rome rsk katolske kirke. Det står på to ppen av tak og tårn, det står på altere og diverse red skaper i religionens tjeneste. Under
barnedåpen gjør presten korsets tegn på barnets panne. Under konfirmasjonen mottar
kandidaten korsets tegn. På askeonsdag lages kor sets tegn i aske på pannen. Tertu llian, prest og leder i m enigheten i Nord -Afrika, som døde omkring år 255:
«Ved hvert skritt vi beveger oss fremover, hver gang vi går ut og inn, når vi tar på våre klær og sko, når vi
bader, når vi sitter ved bordet, når vi tenner våre lamper, når vi oppholder oss på løybenken, på stolen,
under alle daglige livs gjøremål, gjør vi korsets tegn på våre panner.»

Det var først i 431 at korsene ble introdusert i kirker og kamre. Kors på kirketårnene
kom ikke før rundt 586. I de t sjette århundret ble krus ifikset hellighet av den romerske
kirken. Det var ikke før det annet konsil i Efesus at det var p åkrevet at private hjem
skulle ha et kors.
Av alle de forskjellige korsene som er i bruk i kirken, kjent som Andreaskorset, gresk
kors, osv., er det ikke et eneste av dem som ikke kan spores tilbake til den fjerneste
oldtid.
DET ALTSEENDE ØYE
Alle de gamle templene i Arabia ble dekorert med det øyet som
først hadde dukket opp som symbolet på Osiris , Isis og Horus. Øyet
representerte det mystiske symbolet av den egyptiske tr eenigheten.
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Det samme øyet finner vi i dag i Illuminatis segl, og i U.S.' endolla rseddel.
GLORIE
Apollo, som var solens sønn, ble ofte avbildet med en rund s oltallerken rundt hodet.
Soltallerkenen var et velkjent symbol på sol -guddommelighet, og var vidt utbredt i Ø sten. Circe var solens datter, og hun hadde en lysende sirkel rundt hodet på samme m åte som den romerske Madonna ble avbildet. I katolske bilder av Maria og helgener fi nner vi glorier rundt h odene.
ROSENKRANSEN
Rosenkransen er en gammel oppfinnelse. Den ble brukt av de gamle meksikanerne og
hinduene. I Tibet er det blitt brukt i uminnelige tider og blant alle i den budd histiske
tro.
I nesten alle land finner vi noe i kategorien bønne-sender, som tilsvarer rosenkra nsen. Det fantes blant muhammedanerne, de har kranser med 33, 66 eller 99 kuler, hvor
Allah's mange navn blir nevnt. Vi finner det ellers i Ninive, Asia , Hellas, Rom og i J apan. Blant Fønikerne ble den brukt i tilbedelsen av Astarte, mode rgudinnen. Det er lite
eller ingen spor etter «Hail Mary» som en akseptert guddommelig bønn før rundt år
1050.
KONKLUSJON
Vi ser at på de aller fleste områder har tradi sjonene og læren i den katolske kirke en
okkult og antikristelig opprinnelse. Kirkens historie vitner heller ikke om den barmhje rtighet som Kristus lærte sine etterkommere. Ser vi på styresettet i de landene der den
katolske kirke dominerer, finner vi korrupsjon og maktmisbruk - i sterk kontrast til d emokratiet i de protestantisk -dominerte land. For videre lesning om moral, etikk og ko rrupsjon innen det katolske systemet, anbefales boken «Paven må dø» av David A.
Yallop. (Gyldendal, 1984). Forfatteren prøver i denne boken å vise en del av skandal ene knyttet til Vatikanet , forbindelsen med mafiaen og USA, samt hvordan pave Joha nnes Paul I etter all sannsynlighet ble myrdet 28. september 1978 av sine egne, på
grunn av sitt forsøk på å bringe mer moral inn i det katolske system og forre tningsliv.
Det bør bemerkes at min kritikk/avsløring av den katolske kirke ikke er rettet mot
den enkelte katolikk, som for en stor del er uvitende om de forholdene jeg beskriver,
men at det er den katolske læren og denne kirkens planer for en ve rdensomspennende
maktovertakelse jeg vil rette søkelyset mot. Dessuten ønsker jeg å vise at den frafall smakten som Åpenbaringsboken identifiserer som Bab ylon ikke har fått navnet sitt uten
grunn, og at den ikke representerer kristendommen slik man fi nner den i Bibelen.
Under er en skjematisk oversikt over likhetstrekkene mellom den babylonske Baa ldyrkelsen og katolisismen:

BAALDYRKELSEN
1
2
3

Solen s fød selsd ag, Tammu s’ fød sel, 25.
d esemb er
Mid tsommerfesten b le feiret 24. ju n i.
Troen p å at Semiramis for op p til h imm elen og b le til gu d in n emoren .

KATOLISISMEN
Jesu fød sel, ju len , 25. d esemb er
Feirin gen av Joh an n es’ fød selsd ag 24. ju n i
Troen p å Marias h immelfart, og at h u n d er b le
Gu d s mod er.
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4
5

6
7
8

9

10
11
12

13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

23
24
25
26
27

28
29

Gu d d ommen s mor b le tilb ed t som h imm elen s d ron n in g (Jer. 7:18)
Det b le b akt kaker tile gn et gu d in n en som
d et var in n gravert en « T» p å (Jer.
44:17,19)
Det b le h old t 4 0 d agers faste for Ta mmu s
(E sek. 8:16)
Feirin g av vårjevn d øgn (E sek. 8:16)
Feirin g av Tammu s’ op p stan d else ved vå rjevn d øgn , og p rosesjon er med u tskårn e
b ild er i d en h ellige u ke.
Ærefrykt for u tskårn e b ild er av Baal,
Ish tar, Ta mmu s og av h immelen s min d re
gu d er.
Troen p å en u d ød elig sjel og et b ren n e n d e
p in ested .
Læren om skjærsild en .
Troen p å at d e d ød e b esøker d e leven d e.
Det b le h old t en fest for d isse i n ove mb er
(alle sjelers d ag)
Bren n in g av røkelse
Messin g og en sformige b øn n er som b le
stad ig gjen tatt (Matt. 6:6)
Korset som sy mb ol p å soltilb ed else
Amu letter og avgu d sb ild er for å skre mme
vekk on d e ån d er
E n ru n d skive in n gravert med IHS symb olet (Iris, Horu s, og Seb ) b le sp ist
som mat for sj elen
Tegn in ger og malerier av mor og b arn med
solen s glorie ru n d t h od en e
Barn ed åp , sten kin g av h ellig van n
Ån d eman in g eller sp iri tisme
Uken s første d ag, solen s d ag, b le h old t
h ellig til ære for Baal
Overh od et for d et b ab y lon ske avgu d ssy stem h ad d e tittelen « Pon tifex Maximu s» b rob yggeren
Jan u s og Cyb ele h ad d e n øklen e til h i mmel
og h elvete
Den øverste p restekon gen b le b året p å en
tron e in n i sin gu d s h u s
Den øverste p restekon gen trod d e h an var
in karn asjon en av solgu d en
Ofrin ger for å forson e seg med gu d en e
Sølib at b åd e for p rester og n on n er, h u s
for jo mfru p restin n er som sku lle an settes
ved d e h ed en ske temp ler
Men n eskeofrin ger som b ren n offer for å
tilfred sstille gu d en e
Gu d emåltid - man sp iste gu d ekjøtt i form
av en in n viet, ru n d kake som fremstilte
Osiris’ krop p

Jomfru Maria tilb es som h immelen s d ro n n in g.
Varme b oller (korsb oller) med in n gravert kors.

40 d agers faste.
Feirin g av vårjevn d øgn (p åsken )
Prosesjon er med u tskårn e b ild er av Jesu s, M aria og Peter i d en h ellige u ke.
Ærefrykt for u tskårn e b ild er av Jesu s, Maria,
Peter og h e lgen en e.
Troen p å en u d ød elig sjel og et b ren n en d e
p in ested .
Læren om skjærsild en .
Alle sjelers d ag feires 2. n ovemb er, og alleh elgen sd ag d en 1. n ove mb er.
Bren n in g av røkelse og vokslys.
Rosen kran sen og M ariap åkallelsen .
Kru sifikset. Kors p å ki rker, ko rs i p rosesjon er
etc.
Bære kru sifiks eller å h en ge op p b ild er for å
b li b esky t tet
Ob laten som b lir b ru kt u n d er n attverd en er
ru n d , og in n gravert med « IHS»
Malerier av Jesu sb arn et og Maria med solen s
h alo eller glorie ru n d t h od en e
Barn ed åp , sten k in g av h ellig van n
Mystisisme eller sp iri tisme
Foran d ret sab b aten til søn d ag
« Pon tifex Maximu s» var en av d e første n avn
p å p aven
Paven h evd er å h a Peters n økler
Paven b lir b året p å en flyttb a r tron e til
St.Peterskirken
Paven gir seg u t for å være Kristi vikar h er p å
jord en
Botsøvelser, avlat og frelse ved gjern in ger
Sølib at b åd e for p rester og n on n er. Non n er i
klostre som tjen estegjør i kirkelige h an d lin ger
Motsta n d ere av d en r omersk -katolske lære b le
b ren t p å b ålet
Tran su b stan siasjon sritu alet i eu ch aristen (d en
katolske messen ), d er Jesu virkelige legeme
b lir sp ist
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Jesuittene207
208

Den romersk katolske kirken hadde store problemer i 1534.
På grunn av reform asjonens fremskritt, beordret Pave Paul III spanjolen Ignatius De Loyola å opprette Jesuitter-ordenen. Loyola var sterkt inni spiritismen, og opptatt av okkulte begreper. Han
var vel kjent med heks ekraft, hypnose, levitasjon og tankekontroll, og transcendental
meditasjon og tungetale ble tidlig praktisert blant munkene. Følgende felter ble gjort
til viktige områder og midler for jesuittene, områder som de skulle bekjempe den pr otestantiske religionen gje nnom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Filosofi
Metafysikk
Logikk
Psykoanalyse
Psykologi
Hypnose
Telepati
Parapsykologi (vitenskapelig heks ekraft)
Psykiatri
Psykoterapi

Alle disse termene er anerkjente vitenskapelige retninger i dag, til tross for sin o kkulte bakgrunn.
Jesuittene ble sammensatt av kirkens klokeste menn, og deres jobb var å stoppe
spredningen av protestantene med alle virkemidler. Bartholomeus -natten 24. august
1572, der et stort antall bibeltroende protestanter ble nedslaktet, var regissert av j esuittene. Romersk-katolske tropper og dominikanermunker ble satt til å gjøre jobben.
Blodet rant i en hel uke, og paven beordret etterpå alle katolske kirker om å takke
jomfru Maria for seieren. Jesuittene forsøkte deretter å erobre England for å tvinge
folket der til å konvertere, men fo lket satte seg i mot.
Etter hvert som protestantene ble stadig fl ere, skjønte den katolske kirke at den ikke
lenger kunne klare å oppnå noe ved hjelp av makt. En ny plan ble lagt. Jesuittene sku lle infiltrere alle deler av sa mfunnet og på denne måten bring e frem sin egen filosofi,
og samtidig undergrave og infiltrere den protestantiske tro. Alberto Rivera, en tidligere jesuitt som hevder han såvidt har unngått å bli likvidert for sine avsløringer, forte ller at jesuittene gjennom lang ti d har infiltrert:










Regjeringer
Militærvesenet
Vitenskapen
Domstolene
Medisin
Utdanning
Industri
Fagbevegelser
Alle religiøse institusjoner, skoler og kirk esamfunn

Svært mange av de mest kjente filosofene og grunnleggerne av vitenskapelige retninger er jesuitter, eller er påvirket av disse. Jeg har ti dligere bemerket at Sigmund
Freuds teorier har hatt mye å si for okkulte retninger, og hans psykoanaly tiske teori
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har vært med på å farge mye av vår tids pedagogikk. Han var sterkt preget av op pblomstringen i naturvitenskapen, og forsøker å forklare mennesket kun på naturens
prinsipper.
Erik Erikson legger også vekt på Freuds lære i sine teorier, og hans bruk av hypnose
gir en indikasjon på hans okkulte interesse. 209 Mennesket er i Eriksons øyne en biol ogisk organisme, et psykologisk vesen og et medlem av sa mfunnet. 210 Jean Piaget var
også opptatt av psykoanalysen til Freud, og skrev artikler om drømmetydning. Atferd spsykologien og psykoanalysen var også med på å forme Maslow , Skinner og Reich sine
teorier.
Psykoanalysen og den humanistiske psykologien forsøker å forklare mennesket ut fra
mennesket selv og de konkrete påvirkningene fra omgivelsene rund t. Det åndelige aspektet, påvirkning «ute nfra», er ikke tatt i betraktning. Derfor blir dette bare «halve»
sannheter, selv om mange anerkjente tanker om menneskets sinn og utvikling er ko mmet fra den kanten. Men teoriene støtter opp omkring det ateistiske synet på mennesket, et menneske som kan forklares uten forbindelse med det gu ddommelige. Denne
utviklingen innenfor psykologien er således med på å ødelegge gudsbegrepet og me nneskesynet i samfunnet?
Selv om den humanistiske psykologien har et mer menneske sentrert utgangspunkt
enn den naturvitenskaps -baserte psykoanalysen, så kræsjer den med Bibelens prinsi pper på de mest sentrale omr åder: 211
 Ikke noe i tilværelsen er forutbestemt. Profetier eller Guds plan kan derfor ikke a ksepteres.
 Det er ingen absolutt g itt sannhet. Bibelen og dens kosmiske perspektiv hevder de rimot å representere sannheten. (Se min komme ntar i «Hva Er Sannhet?» sist i boken)
 Der er ingen gitt idealnorm for menneskelig natur/karakter. Forskjellene er mer i nteressant enn likhetene. Bibelen skisserer i motsetning til dette et ideal for menne skets karakter i Jesus Kri stus.
Hvis Guds univers slik Bibelen beskriver det er en realitet, betyr det at ingen av disse
psykologiske forklaringene av mennesket blir riktige, siden de ikke tar i betraktn ing
den åndelige påvirkningen som menneskene er utsatt for, enten fra den onde eller fra
den gode siden.
Felles for mange av de ulike psykologiske og naturvitenskapelige retningene er at de
på sin naturvitenskapelige basis neglisjerer menne skets åndelige utrustning og kontakt
med Gud. På denne måten har jesuittene, hvis de har «æren» av å stå bak dette slik de
hevder, skapt en ateistisk livsfilosofi som har spist seg vei langt inn i våre skolesyst emer, og som har rad ikalt forandret vårt reformatoriske guds - og menneskebilde. Ved
først å lokke protestantene inn i ulike ateistiske retninger og rive grunnen under
troen, blir det lettere for den katolske kirke å vinne gunst ved en senere anledning.
Dette har vært den katolske kirkes hensikt helt siden Illuminat i og frimureriet ble da nnet.
La oss se litt på noen spesielle retninger som har hatt mye å si for menneske - og tankekontroll:

T a v i s t o c k - i n s t i t u t t e t 212
I 1921 gav Hertugen av Bedford, Markien av Tavistock en bygning til the Tavistock of
Human Relations i London. I denne bygningen skulle de studere effekten av bomb e-
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sjokk på de britiske soldatene som overlevde den første verdenskrigen. Deres hensikt
var å finne det kritiske punktet til menn under stress. Pro sjektet ble ledet av det britiske hærs byrå for psykologisk krigføring, med Sir John Ra wlings-Reese som sjef.
Det var markien av Tavistock som Rudolf Hess dro til i England for å få stoppet andre
verdenskrig. Tavistock ble sagt å være verd 40 millioner dollars i 1942.
Tavistock-instituttet har sitt hovedkvarter i London. Dets profet er Sigmund Freud,
og instituttet er freudiansk innstilt. Freud bodde på Maresfield Gardens da han flyttet
til England. Her fikk han en herskapsbolig av prinsesse Bonaparte.
Tavistocks nettverk strekker seg fra universitetet i Sussex til USA gjennom Stanford
Research Institute, Esalen, MIT, Hudson Institute, Heritage Foundation, Center of Str ategic and International Studies i Georgetown hvor departemantspersonalet får sin op plæring, US Air Force Intelligence, og fi rmaene Rand og Mitre. Et nettverk av hemmelige
grupper, the Mont Pelerin Society, den Trilaterale Kommisjonen, Dichley Foundation
og Romaklubben er kanaler for instruksjoner til Tavistock -nettverket. Altså er dette
styrt av jesuitter og den katolske kirke.
Tavistock-instituttet utviklet massehjernevaskings -teknikker som først ble utprøvd
på amerikanske krigsfanger i Korea. Dets eksperimenter i massekontrollmetoder har
blitt mye brukt på det amerikanske folket, et hemmelig, me n ikke desto mindre on dskapsfullt overfall på menneskets selvstendige tanke ved å endre i ndividuell adferd
gjennom aktuell psykologi. En tysk flyktning, Kurt Lewin, ble leder av Tavistock i 1932.
Han kom til USA i 1933 som en «flyktning», den første av m ange infiltratorer. Han satte
opp Harvard Psychology Clinic, som skapte propagandakampanjen for å vende det am erikanske folket mot Tyskland, og involvere USA i annen verdenskrig. I 1938 utførte
Roosevelt en hemmelig avtale med Ch urchill som hadde den effekten at den overgav
USAs suverenitet til England, fordi den lot Special Oper ations Executive kontrollere
USAs politi. For å utføre denne avtalen, sendte Roosevelt Gen. Donovan til London for
indoktrinering før OSS (nå CIA) ble satt opp under beskytte lse av SOE-SIS. Hele OSSprogrammet, så vel som programmet til CIA, har alltid arbeidet etter retning slinjer satt
opp av Tavistock-instituttet.
Tavistockinstituttet skapte de voldsomme bomberaidene mot sivile m ål som ble styrt
under Roosevelt og Churchill. Det hele var et klinisk eksperiment i masseterror. De tok
notater av resultatene etter hvert som de så hvordan fo rsøkskaninene reagerte under
«kontrollerte laboratorieforhold». Alle Tavistocks og de amerikansk e stiftelsenes te knikker har et enkelt mål. Målet er å bryte ned den ps ykologiske styrken til individet og
gjøre ham ute av stand til å motarbeide verdens diktatorer. Alle teknikker som bryter
ned familieenheter, religiøse prinsip per, ærbødighet, patrioti sme og seksualvaner, blir
brukt av Tavistock-instituttets vitenskapsmenn som våpen i massekontroll. Metodene i
freudiansk psykoterapi gir permanent mental sykdom hos de som gjennomgår behan dling ved å svekke deres karakter.
Tavistockinstituttet har utvikle t slik makt i USA at ingen får viktige stillinger på noe
område uten å være opplært i atferds vitenskap på Tavistock-instituttet eller i noen av
dens underavdelinger. Henry Kissinger, som hadde en ufo rklarlig rask vei til makten,
var en tysk flyktning og student hos Sir John Rawlings Reese på SHAEF. Dr. Peter Bou rne, en psykolog på Tavistock -Instituttet, plukket ut Jimmy Ca rter for presidentembetet
av den grunn at han hadde gjennomgått et intensivt hjernevaskings program ledet av
admiral Hyman Rickover i A nnapolis.
Det er grunn til å minne om at jesuittene lærte sine teknikker om tankekontroll og
massekommunikasjon fra de okkulte hemmeligheter i Egypt.
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Paul Mellons Old Dominion Foundation gav Tavistock $ 97.000 i 1956, og $ 12.000 i
hvert av de tre påfølgende år. Old Dominion gav også Anna Freud Foundation $ 8.000 i
året. Tavistock har to skoler i Frankfurt, Frankfurt skolen og Sigmund Freud -instituttet.
Eksperimentet med tvungen raseblanding i USA var ledet av Ronald Lippert fra OSS
(forløperen til CIA) og den Amerikanske Jødiske Kongressen, også leder av barns op plæring i the Commission on Community Relations. Programmet var laget for å bryte ned
individenes betydning av personlig kunnskap om sin ide ntitet, sin egen rases arv.
Et enkelt fellestrekk kan identifisere den vanlige strategien til Tavistock. Det et br uken av narkotika. Det beryktede MK -Ultra programmet til CIA, ledet av Dr. Sidney Got tlieb, hvor CIA offiserer ble gitt LSD uten at de vi sste det, og deres rea ksjoner som ble
studert som om de var forsøkskaniner, resulterte i mange dødsfall. Den amerikanske
regjeringen måtte betale millioner av dollar i erstatning til ofrenes familier, men de
skyldige ble aldri anklaget.
En del av MK-Ultra var the Human Ecology Fund. CIA betalte også Dr. Herbert Kelman
fra Harvard for å fortsette eksperi mentene med sinnskontroll. På 1950 -tallet finansierte CIA omfattende LSD -eksperimenter i Canada. Dr. D. Ewen Cameron, president i C anadiske psykologers forening og leder av Royal Victorian Hospital i Montreal, mottok
store summer fra CIA for å gi 53 pasienter store doser av LSD og n otere reaksjonene
deres. Pasientene ble dopet til uker med søvn, og ble så gitt elektriske sjokkbehan dlinger.
I 1975 ble det avslørt at hjerneforskere, betalt av det amerikanske etterretningsv esen, hadde eksperimentert med avhør under hypn ose og atferdskontroll ved hjelp av
ultralyd og elektro magnetisk stråling. To år senere ble det opplyst at CIA hadde brukt
150 millioner kroner de siste 17 årene for å utforske atferdspåvir kende midler som LSD
og pentotal.
Dagens eksperter i terrorisme og psykofarmakologi, et inter nasjonalt nettverk basert
på Tavistock-instituttet, hevder også at deres detaljerte interesse i slike studier og
eksperimentering er strengt akademisk til tross for den tydelig skjulte praktiske pol itiske bruken av slike «ak ademiske» studier.
THOMAS HUXLEY
Den engelske biologen Thomas Huxley (1825-95) var den fremste eksponenten for
Darwins utviklingslære i England. Det vil være urettferdig å tilskrive evolusjonsteorien
til Darwin. Han var heller redskapet for tre engelskmenn som skulle ha æren for den.
Jeremy Bentham inspirerte til den på 1700 -tallet, Herberty Spencer var dens virkelige
forfatter og Thomas Huxley var den store lærer for teorien og mannen som tvang Da rwin til å skrive den ned.
Thomas Huxley var et medlem av the Metaphysical Society, en organisasjon som sa mlet essayister på Oxford, og the Apostles på Cambridge. Den anglikanske kirke kalte
Thomas Huxley for antikrist og djevelens forsvarer. 213
Om Darwin og utviklingslæren s betydning for vår tid, sier Roger Liebi:
«Darwin førte til et avgjørende vendepunkt i vestlig filosofier. Darwinism en fikk i den etterfølgende perioden stor innflytelse på utallige tankeretninger. Den ledet til helt nye synspunkter i filosofi, psykologi, p edagogikk, sosiologi, teologi, historie, astronomi og mange andre disipliner. Disse tankene fikk m ange til å
danne seg et helt nytt verdensbilde. Utallige mennesker begynte å oppgi kristendommen. For dem var det
bibelske synspunktet at Gud hadde skapt livet og gjort mennesket i sitt bilde ikke lenger i tråd med t i214
den.»
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Darwins evolusjonsteori har fåt t innpass i læreverker og biologibøker over hele ve rden som den mest aksepterte forklaringen på menne skets tilblivelse. Likevel er svært
mange forskere bekymret over læren, siden den strir imot allment aksepterte fysiske
og matematiske lover. 215 En organisasjon i USA på over 450 anerkjente vitenskapsmenn
med doktorgrad innen flere vitenskapelige områder kan ikke gå god for evolusjonsl æren, men kan påvise ut fra v itenskapelige fakta at jorden mest sannsynlig må ha blitt til
ved en skapelse. 216 Problemet er at ma n ikke får innpass på de viktigste lærested ene og
universitetene med vitenskapelige fakta som motbeviser evolusjonsteorien. Det er ikke
«god vitenskapelig skikk» engang å stille spørsmål ved denne læren. Kritiske innve ndinger blir oftest tidd i hjel eller stemplet som uvitenskapelige.
Selv om paven i dag anerkjenner evolusjon steorien (han må jo støtte det han selv har
skapt), viser flere nye undersøkelser at me nnesket kun har eksistert i 6000 år, og at
jorden er svært, svært ung. Også troen på "The Big Ban g" støter på mange umuligheter.
At det i begynnelsen var ingen ting - så eksploderte det, har mange problemer med å
akseptere.
ALDOUS HUXLEY
Aldous Huxley (1894-1963) var barnebarn til Thomas Huxley. H. G. Wells ble opplært
av Dr. Thomas Huxley, og Wells på sin side hadde inn flytelse på Huxleys barnebarn,
Julian og Aldous. Aldous fikk også opplæring av Aleister Crowley. Aldous spiste mesk alin sammen med folk som Hermann Hesse og Aleister Crowley i Europa i mellomkrigstida.
Tavistock-instituttet, som var hjemmet til den britiske psyko logiske krigsdivisjonen,
ble plassert på Russels familieeiendom. Huxley var pioneren i å realisere Russells op prop om at massepsykologi skulle bli den viktigste vitenskapen i fremt iden. I mellomkrigstiden var både Julian og Aldous Huxley kny ttet til Tavistocks John Rawlings Rees
og den kulturelle antropologen Bronislaw Malinowski i en prosjekt kalt «Mass Observation». Dette var et antropologisk studie av de britiske øyer modellert e tter lignende
studier på såkalte primitive samfunn. Boken inkl uderte et studium av psykologien til
folks røykevaner, og et studium av kroningen av George VI som et primitivt rituale.
Disse studiene var grunnarbeidet for Bertrand Russels T avistock Institute «Brave New
World» projekt for USA - MK-Ultra prosjektet.
Huxley skulle styre prosjektet. I 1937 var han i Cook -senteret i Los Angeles. Han
brukte allerede narkotika, og han hevder at han ble intr odusert til meskalin i 1952 av
hans MK-Ultra medarbeider Dr. Humphrey Osmond - en episode beskrevet som følger:
«Etter en rekke heldige omstendigheter for meg befant jeg meg om våren 1953 helt og holdent tvers over
den vogna. En av snushanene hadde kommet på forretningsreise til California. Til tross for 70 års meskalinforskning, var det psykologiske mate rialet som han hadde tilgjengelig fremd eles utilstrekkelig, og han var
ivrig å forske mer på det. Jeg var på plass og villig, virkelig ivrig, til å være forsøk skanin. ... Jeg svelget 0,4
gram meskalin og satte meg ned for å vente på resultatene. ... En halvtime senere fikk jeg øye på en lan gsom dans av gyldne lys.

Aldous Huxleys eksperimenter med meskalin beskrev han i «Erkjennelsens porter» i
1954. Gjennom bruken av meskalin ble han ført inn i en totalt annerledes bevissthet stilstand som han opplevde som mer enn den vanlige virkeli gheten, og som for Huxley
tydelig var av samme natur som mystikernes og okkultistenes bevissthetsverden. Blant
annet knyttet Aldous Huxley seg til Østens religion. Boka «Erkjennelsens porter» bidro
til å vekke interessen for meskalin og de andre psykedeliske drogene blant de unge
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amerikanske intellektu elle. Ikke bare narkotika, men spredningen av Zen Budd hisme og
skapningen av kulter som Hare Krish na kan bli lagt på Huxleys konto.
Huxley sa:
«La oss nå betrakte en annen type narkotika, fortsatt uoppdaget, men trolig rett rundt hjørnet, et nark otikum som kan gjøre mennesker lykkelige i en situasjon hvor de normalt skulle føle seg elendig. Et slikt
narkotikum ville bli en velsignelse, men en velsignelse full av politiske farer. Ved å gjøre en harmløs op pstemthet fritt tilgjengelig, kunne en diktator forsone seg med hele befolkningen i statssaker hvor selv r espekterende mennesker ikke burde bli fo rsonet. ...»

I 1950-årene ble Aldous Huxley ansvarlig for CIAs og britisk etterretnings tjenestes
prosjekt MK-Ultra. Prosjektet varte fra 1949 til 1963, og oversvømmet collegene i USA
med LSD tidlig på 1960 -tallet. Ofrene ble gitt store doser narko tika, ofte uten at de var
klar over det. Den daværende direktøren i CIA, Richard Helms, fo rsikret seg om at alt
materiale om MK Ultra -operasjonene ble ødelagt under hans siste d ager i stillingen.
LSD ble først fremstilt i 1938, da Sandoz Laboratory i Bas el i Sveits utviklet lycergic
acid diethylamide. Dets velbehagende effekt ble ikke oppdaget før i 1943. Sandoz AG
var et sveitsisk drug-firma eiet av S.G. Warburg Co. i London. Roose velts rådgiver, James Paul Warburg, sønn av Paul Warburg, satte opp the Institute for Policy Studies for
å fremme stoffet. Resul tatet var LSD-motkulturen på 1960-tallet og studentrevolusjonen som fikk $ 25 millioner i støtte av CIA. Allen Dulles, som var blitt direktør i det
nyetablerte CIA, bestilte 10 kg LSD fra Sandoz i Sveits. LSD'en skulle brukes til eksp erimenter på dyr og mennesker. Det går o mkring 10,000 doser på et gram LSD.
Aldous Huxley og hans samar beidspartnere Gregory Bateson og Timothy Leary, ska pte Ken Kesey og Mery Pranksters og derfra rock -narkotika- motkulturen. Den mest
kjente LSD-guruen, Timothy Leary, var en elev av Aldous Huxley. De to møttes på Sta nford- universitetet, hvor Leary hadde vært direktør i psykologisk forskning ved the Ka iser Foundation Hospital i Oakland. På Cambridge hadde Leary, Huxl ey og Osmond ru ndebords-symposium over betydningen av religionen i den moderne tidsalder. Leary
startet et prosjekt på Massachu setts Correctional Institute i Concord for å gi narkotika
til uvitende personer.
Timothy Leary ble engasjert av det nasjonale he lseinstituttet til å eksperimentere
med psykedeliske stoffer, inkludert LSD. Studiene ble f inansiert av Uris-stiftelsen i New
York fra 1953 til 1956. Da ble de overtatt av U.S. Public Health Service frem til 1958.
Alt materiale omkring programmet ble beor dret tilintetgjort i 1973.
Huxley vendte tilbake til Vestkysten, hvor uvitende studenter fra Stanford University
ble rekruttert til å bli betalte forsøks kaniner for narkotika -forskningsprogrammet.
Aldous Huxley og George Orwell («1984») var medlemmer i kulten «Children of the
Sun», en avart fra Golden Dawn.
BERTRAND RUSSEL
Bertrand Russel (1872 -1970) var barnebarn til den britiske statsministeren Lord John
Russel 1846-1852. Bertrand Russel og Aldous Huxley arbeidet sammen. Så tidlig som i
1937 hadde de vært med på å sponsre the Peace Pledge Union. Russel sier i Impact of
Science:
«Jeg tror det faget som vil være av største viktighet politisk er massepsykologi. ... Dette faget vil gjøre
store fremskritt når det blir tatt opp av vitensk apsmenn under et vitenskapelig diktatorvelde. ... Forskjell ige resultater vil snart bli oppnådd. For det før ste at innflytelsen i hjemmet er hindrende. For det andre at
det ikke kan bli gjort mye uten at indoktrineringen begynner før tiårsalderen. For det tredje at vers satt til
musikk og repetert som sang er svært e ffektive.»
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Bertrand Russel fikk Nobels litteraturpris i 1950.
ESALEN
Esalen-instituttet ble startet sør i California i 1961 med støtte fra bl.a. Aldous Huxley
og Alan Watts, under ledelse av Michael Murphy.
Esalen-instituttet ser det som sin oppgave å forene Østens og Vestens visdom. Det er
blitt et møtested for psykologer, historikere, sosiologer og mange andre som søker e tter nye utganger fra sivilis asjonens fengsel. Ida Rolf, Abraham Maslow og Fritz Perls
var bare tre av de mange psykiaterne som utviklet nye terapier her. Mange av disse
nye terapiene legger stor vekt på kroppskontakt og grupp edynamikk.
Mange av disse nye terapiene er tilknyttet e t internasjonalt nettverk av «Humani stiske Psykologer», med nær tilknytning til de alternative medisinske nettverkene. Et
viktig bidrag til de psykologi ske holdningene i dette nettverket er levert av italien eren
Robert Assagioli, som i mange år samarbe idet med Alice Bailey.
AQUARIAN CONSPIRACY
I The Aquarian Conspiracy beskriver Marilyn Ferguson masse hjernevask av den am erikanske befolkningen gjennom narkotika, kybernetikk, ESP, primal scream therapy,
transactional therapy, b iofeedback, meditasjon , transcendentalisme og holistisk medisin. Kort sagt alt som kom i kjølvannet til den narkotiske motkulturen på 1960 -tallet og
1970-tallet. Hensikten er å ødelegge den menneskelige sjelen til det ameri kanske folket ved å forandre USA til the Brave New World, som Aldous Huxley satte seg som mål
da han startet den narkotiske motkulturen i USA i 1937.
Marilyn Ferguson skriver videre:
«Som en av 60-årenes krønikere bemerket ga 'LSD en hel generasjon en religiøs bevegelse'. Men kjemisk
mettelse forgår, dens effekter er for store til å kunne integreres i det daglige liv. Psyko teknologier uten
narkotiske stoffer tilbyr en kontrollert vedvarende bevegelse mot den store real itet.»

Hun identifiserer Z biginew Brzezinski, nasjonal sikkerhetsråd giver, som en konspir atør. Han siteres:
«Til slutt, når hvert menneske en gang når nivået av sel vbevissthet, ønsker det å føle at der er en indre og
dypere mening med sin eksistens enn bare å forbruke. Og når han føler slik, ønsker han sin sosiale organi sasjon til å stemme med den følelsen. ... Dette skjer nå i verdensmålestokk.»

Ferguson har selv et Congressional Clearinghouse for the Future hvor over hundre
amerikanske senatorer og representanter samles for mån edlig hjernevask. Men Marilyn
Ferguson mante ikke frem the Aquarian Conspiracy av seg selv. Hennes bok er en pop ularisering, skrevet under ledelse av Willis Harman, forfatteren av studiet og rapporten
som er den virkelige Aquarian-sammensvergelsen. Den 319 -sider lange rapporten var
utarbeidet av et team med 14 forskere og overbevist av et panel av 23 kontrollører,
inkludert Margaret Mead, B.F. Skinner , Erwin Laszlo fra FN, Sir Geoffrey Vickers fra br itisk etterretning, pluss andre. Dette ble gjort i samarbeid med T avistock-instituttet.
Rapporten begynner med argumentet om at fundamental forestilling om hva me nnesket er, og det bilde mennesket har av seg selv, bestemmer atferden til mennesket.
For å forandre menneskets adferd fra materialis me til spiritualisme, må man først sk ape en forandring i me nneskets selvbilde.

81

Klimaendring og befolkningskontroll
Det er ikke bare på den mentale fronten at befolkningen utsettes for angrep. Få har
unnlatt å legge merke til at me dia uttrykker bekymring over de endringer i klima som
man mener å registrere i dag , hyppigere stormer og oversvømmelser, tørke og svin gninger i temperatur. Media taler hele tiden om drivhuseffekt og global oppvarming,
mens det finnes en rekke forskere som mener dette er medieløgner som er fremprovosert for å oppnå bestemte mål.
Det er likevel få som tør å påstå at dette også er planlagt spill. Over lengre tid har
både russerne og amerikanerne utviklet teknologi som gjør det mulig å fremprovosere
ekstremt vær, jordskjelv og psykologisk krigføring (psykotronisk våpen). Til dette benyttes Nicola Tesla-inspirerte HAARP-sendere (høyfrekvent nordlysforskning) som har
mulighet til å generere elektromagnetisk stråling med ek stremt lav bølgelengde som
kan styre jetstrømmene i stratosfæren i ønsket retning. Værmønsteret og den elektromagnetiske balansen i jordkloden kan ved hjelp av dette påvirkes over et helt kont inent eller styres til lokale områder . Enorme gigawatt -sendere, den største på 3,6 mill iarder watt, som kan benyttes til dette formål , er montert i ulike deler av verden, bl.a.
to i nærheten av Tromsø og en på Svalbard.
På slutten av 1970 -årene drev både USA og Sovjet eksperimenter med å fremkalle
kunstige jordskjelv. Det påfallende er at jordskjelvhyppigheten på 1980-tallet økte i
takt med disse eksperimentene. I 1982 skrev den amerikanske forsk eren Lowell Ponte
en artikkel som berørte Pentagon og Kremls lek med været:
”Forskerne tror at jetstrømmene kan bli satt opp i en stående bølge. Den kan til og med
finjusteres for å ødelegge hvetehøsten i midtvest-USA eller andre deler av verden. Med slik
makt kan Sibir blomstre og andre deler av verden tørke opp. Den manipulering de driver
med er høyst alvorlig.” 217
En kunstig fremstilt klimaendring er et greit påskudd for å lage lover ”til felles be ste” som innbyggerne må etterkomme. Værkriser, jordskjelv og naturkatastrofer vil
raskt kunne utløse unntakslover i et gitt land. Man kan videre tenke seg et scenario
der en verdenselite ønsker på ”naturlig” måt e å redusere befolkningen i verden. Da vil
HAARP-teknologien være gunstig for å fremprovosere en ”naturlig avgang”. Eliten har
allerede planer for å redusere jordens b efolkning fra 6 til 2 milliarder eller mindre. Det
gjøres enklest dersom innbyggerne kan samles i større konsentrasjoner. Da kan de lettest rammes av værkatastrofer eller kunstige epedemier fremkalt for eksempel gje nnom vaksinasjonsprogram. Andre tiltak som fremmer en slik he nsikt, kan være:
 Å samle innbyggerne mest mulig i byer og større sen tra. Opprette biosfærer, vil lmark- og buffer-soner der bosetting blir ulovlig under påskudd av miljøvern .
 Å utarme jordbruket slik at bare de største blir igjen. Dette kan gjerne skje økon omisk ved hjelp av kunstig fremkalte kriser som. f.eks. munn- og klovsykeepidemien i
England i 2001.
 Å forberede menneskene på kommende kat astrofer gjennom medi estøttede organer,
f.eks. FN’s klimapanel eller World Watch I nstitute.
Det er interessant og skremmende å se hvor planlagt alt virker å være, og at hensi kten ser ut til å hellige middelet. Kan dette tyde på at en organisasjon med dette som
motto står bak?
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Hensikten helliger middelet
Ignatius De Loyola var med og startet den spanske, sataniske organisasjonen the
Alumbrados (= de opplyste), som senere ble til Illuminati . Da han kom til makten i Vat ikanet, plasserte han sin okkulte organisasjon under den katolske kirke. Illuminati ble
en hemmelig og den viktigste gren av jesuitte rordenen. Vanligvis blir Weishaupt regnet
for å være stifteren av Ill uminati, men ifølge Rivera er dette bare en dekkoperasjon for
å unngå å knytte Illuminati til det katolske systemet.
En hovedtese for jesuittene er at hensikten helliger middel et, og alt er således tillatt
i lydighet mot paven. Etter en lang tid med oppl æring, må man sverge en ed til paven,
som lyder slik:
«Du har blitt opplært til i det skjulte å være romersk -katolsk blant romersk-katolske, å være en spion selv
blant egne brødre, ikke å tro eller stole på noe menneske, å være en reformator blant reformatorer, en
kalvinist blant kalvinister, en protestant blant protestanter, å oppnå tillit for å kunne til og med preke fra
deres talerstoler, og til å forkynne me d all heftighet i din natur vår hellige religion og p aven; og til og med
å synke så dypt som til å bli jøde blant jøder, at du skal være i stand til å samle sammen all informasjon til
fordel for din ordre som en trofast soldat for p aven. Du har blitt opplært til hemmelig å plante sjalusi og
hat mellom stater som var i fred, og oppildne dem til blodsutgytelse, involvere dem i krig med hverandre,
218
og å skape revolusjoner og borgerkriger. I provinser og land som var uavhengig og velstående skal du ku ltivere kunst og vitenskap og glede deg over fr edens velsignelser; å ta parti med de stridende i krig og til å
opptre hemmelig sammen med dine jesuitterbrødre, som kan være engasjert på den motsatte side, men
bare slik at kirken kommer ut av det som vi nner, og at målet helliger middelet.»
«Du har vært opplært til din plikt som spion, å samle alle statistikker, fakta og informasjon som er i din
makt fra hver kilde, å innynde deg for å vinne tillit i protestantenes familiære sirkler og hos kjettere av alle
klasser og karakter, og hos handelsmenn, bankierer, advokater, i skoler og unive rsiteter, i parlamenter og
lovforsamlinger, i dommerembeter og statsråd, og å være alle ting for alle mennesker for pavens skyld,
hvis tjenere vi er inntil døden. Du må hele tiden tjene so m et instrument og utøver for dine overordnede,
for ingen kan kommandere her som ikke har helliggjort sine arbeidere med kjetteres blod, for uten blod sutgytelse kan ikke noe menneske bli frelst. Så for å tilpasse deg ditt arbeid og forsikre deg om din egen
frelse, må du - i tillegg til din tidligere lydighetsed til din orden og i lydighet til paven - repetere etter
meg:»
«Jeg, ___ , vil, i nærvær av Den Allmektige Gud, den hellige jomfru Maria, den hellige erkeengel Mikael,
den hellige Johannes døperen, de hellige apostler, St. Peter og St. Paul og alle helgener og hellige ånder i
himmelen, og til deg min åndelige far, Øverste General i Jesuittsamfunnet, grunnlagt av St. Ignatius Loyola,
via Paul III’s pontifikat, helt opp til i dag, ved Jomfruens skjød, Gud s opphav og Jesu Kristi stav, erklære og
sverge at Hans Hellighet, Paven, er Kristi stedfortreder, og er den sanne og eneste overhode for den K atolske Universelle kirke eller Universelle kirke over hele jorden; at han, gjennom kraften til å binde eller
løse, gitt til hans hellighet av min Frelser, Jesus Kristus, har makt til å avsette kjetterske konger, prinser,
stater, republikker og regjeringer, alle ulovlige uten hans hellige stadfesting, og som må bli sikkert tilinte tgjort. Derfor vil jeg, til det ytterste av min makt, forsvare denne doktrinen og hans Helliges rett og skikk
mot hvilke som helst maktranere av kjettersk eller protestantisk autoritet, spesielt i den lutheranske ki rken
i Tyskland, Nederland, Danmark, Sverige og Norge, og de hyklerske myndigh eter og kirker i England og
Skottland, og avdelinger av de samme nå etablert i Irland, og på det amerikanske kontinentet og andre
steder, og alle tilhengere som betraktes som maktranere og kjetterske, opponenter mot den Hellige M oderkirken i Rom. Jeg avsverger og fornekter all troskap mot kjetterske konger, prinser eller stater som ka ller seg protestanter eller liberalere, eller lydighet mot noen av deres l over, øvrigheter eller tjenestemenn.
Jeg erklærer videre at doktrinene til kirkene i England og Skottl and, kalvinister, hugenotter eller andre pr otestanter eller liberalere skal være forbannet, og at de selv skal være fo rbannet som ikke vil forsake det
samme. Jeg erklærer vider at jeg vil hjelpe, assistere og gi råd til alle eller hvilken som helst av hans helliges agenter, hvor enn jeg blir plassert, i Sveits, Tyskland, Holland, Danmark, Sverige, Norge, England, Irland
eller Amerika, eller i hvilket som helst kongedømme eller territorium jeg kommer til, og gjøre mitt ytterste
for å tilintetgjøre de kjetterske protestantiske og liberale doktriner, og å ødelegge alle deres hyklerske
makter, kongelige eller annet.... ..Videre vil jeg love og erklære at jeg, når sjansen byr seg, vil skape og f øre ubøyelig krig, hemmelig eller åpen, mot alle kjettere, protestan ter og liberalere, som jeg er satt til å gj øre. Jeg vil utrydde og tilintetgjøre dem fra hele jordens grunn, og jeg vil spare verken alder, kjønn eller ti lstand, og at jeg vil henge, brenne, ødelegge, koke, flå, kvele og begrave levende disse æresløse kjet terne, å
skjære opp magen og innvollene til kvinnene deres og knuse deres barns hoder mot veggene for å tilinte t-
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gjøre for alltid deres fordervede rase. Hvis de tte ikke kan gjøres åpent, vil jeg hemmelig bruke et forgiftet
beger, et kvelende rep, dolkens stål eller en blykule, uten hensyn til ære, rang, verdighet eller autor itet til
219
disse personene, uansett deres tilstand, enten offentlig eller privat, som jeg til enhver tid må bli dirigert
til å gjøre av hvilken som helst agent for paven elle r overordnet i den hellige tros broderskap i jesuitt220
samfunnet....»

Inkvisisjonen i middelalderen viste så altfor godt at de katolske prestene var ivrige
til å utføre jesuittedens påbud så lenge man hadde dekning fra verdslig myndighet.
Dominikaner-ordenen fikk i oppdrag å administrere inkvisisjonen, mens de verdslige
myndigheter besørget brenningen. Forhør og tortur tok presteskapet seg av, og ble
eksperter på å påføre ofrene maksimal smerte. Metodene, som bl.a. kan skues i tortu rkammeret i Lübeck, var m ange og utspekulerte:
 man kunne binde offeret på et bord, slik at armer og ben kunne trekkes hver sin vei.
Alle ledd langsomt ble dradd løs til personen ble revet i biter.
 neglene ble revet av eller kjønnsorganene ble knust.
 den Spanske Sko knuste fangenes føtter og ben.
 Jernjomfruen, et hult kammer formet som en kvinne hadde skarpe kniver og nåler på
innsiden som gjennomboret personen langsomt idet kammeret ble lukket.
 glødende bly ble tømt i personens ører og munn.
 kjettere måtte hoppe fra høye bygninger og ned på en seng hvor man hadde montert
vertikale spyd og kniver.
 ofrene måtte svelge sine egne kroppsdeler som var avskåret.
 andre ble druknet i urin og avføring.
 Menn, kvinner og barn ble brent, halshugget, kvalt og skåret i småbiter.
Alt dette ble gjort i Guds navn.
Vi ser gjennom jesuitteden at jesuittene har som mål å infiltrere alle protestantiske
grupper for å gjennomsyre disse med katolsk lære. I i ntroduksjonen til Edmond Paris
sin bok, «The Secret History of the Jesuits», sier Alberto Rivera, s om ble forgiftet og
døde i 1997, at jesuittene nesten har fullført denne misjonen. Gjennom mange års a rbeid har de klart å få protestantene til å falle i armene på Vatikanet. Målet er en un iversell kirke, ledet av paven. Gje nnom å svekke demokratiet i Euro pa og USA gjennom
sosialt, politisk, militært, utdanningsmessig og religiøst anarki , og ved å sette opp di ktaturer, vil paven stå frem som verdens store velgjører som skal samle alle u nder sin
kappe.
Ved å avsløre denne konspirasjonen, utsatte Paris seg for en risiko. Etter å ha ød elagt ryktet og familien hans, ble Paris tatt av dage av jes uittene fordi han ble for farlig
for dem.
De fleste tror i dag at den katolske kirke har forandret seg mye fra m iddelalderens
terrorvelde, og at moral og fremgangsmetoder er endret. Men det er ingen ting som
tyder på det. Fra Marta Steinsviks bok «St. Peters Himmelnøkler», angående jesuitt enes mulighet for adgang til Norge, siterer jeg fø lgende:
«Ennå er det imidlertid forholdsvis få her i Norge som har fått øynene opp for at det kan være noen fare
ved å huse i vår midte en større skare personer, som målbevisst og energisk, med en stor, utenlandsk kirk elig verdensorganisasjon i ryggen og med ubegrensede pengemidler t il disposisjon, arbeider systematisk på
å undergrave vår evangeliske kirke og vår protestantiske kultur. De få som ser faren - og blant dem tør jeg
også regne meg selv - har ikke lov å tie. Det er deres plikt å si ifra og opplyse folk flest om hvorledes de n
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kirken i virkeligheten er, som nå prøver å vinne innpass hos vårt troskyldige norske folk for å lokke det u n221
der den romerske paves åk igjen.»

Følgende sitater fra boken sier litt om jesuittenes og den katolske kirkes moralteol ogi:
«Hvis en geistlig blir grepet i hor av ektemannen til den kvinne han har en elskhovsaffære med, og den
geistlige dreper ektemannen for å forsvare sitt liv og sin ære, da er pr esten ikke alene fullt berettiget til å
gjøre dette, men han har ikke av den grunn gjort seg uverdig t il å betjene sitt geistlige embete.»
«Man skal ikke regne noen for mordere, som av iver for Moderkirken måtte ha drept ekskommuniserte
(kjettere).»
«En god hyrde dreper ulvene som angriper hjorden. Kjettere forderver katolikker likesom ulver angriper
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fårene. Følgelig bør den katolske kirke som en god hyrde drepe kje tterne.»
«Hvorledes skal vi behandle kjetter e? Skal de tåles eller helt utryddes? Og har kirken rett til å straffe dem
med døden? --Når noen offentlig bekjenner kjetteri, og forsøk er å forderve andre ved ord eller eksempel,
da kan han ikke alene absolutt talt lyses i ki rkens bann, men endog med rette drepes, for at ikke andre ved
hans pestbefengte berøring skal forderves...Det kan kun være godt og riktig å skille en kjetter som fo r223
vrenger Guds sannhet og ligger på lur for å berøve andre saligheten, av med hans avskyelige liv.»

Den katolske kirke har også vist sitt sanne ansikt også i nyere tid. Under siste ve rdenskrig skulle en katolsk stat utformes i et område av Jugoslavia (Kroat ia), mens albanerne fikk tildelt Kosovo. Vatik anet hadde nært samarbeid med Hitler og Mussolini,
og ordren som de lokale myndigheter (Ustashi) fikk var å omvende alle til den katolske
tro eller drepe de som satte seg imot. Serberne tilhører den gresk -ortodokse kirke,
som ikke anerkjenner paven som autor itet. Over 500.000 mennesker (de fleste serbere)
ble halshogd, brent, skutt eller levende b egravd. 224
En rapport i det norske Dagbladet avslører hemmeligholdte dokumenter som viser at
Vatikanet under krigen s amarbeidet med Ustashi og skjulte 200 millioner sveitsiske
franc som ble plyndret og svindlet fra serberne og jødene. 225
På bakgrunn av dette kan en godt forstå hatet mellom serbere og kosovo -albanere
som har kommet til uttrykk i konflikten i Kosovo. FN, der jesuittene har sterk innflyte lse og kontroll, oppleves som like konspiratorisk som Hitler og Mussolini under 2. ve rdenskrig. Dette kommer selvfølgelig ikke fram i dagens media, som er styrt av de sa mme interessene.
Problemet for den katolske kirke er at d en hevder å være ufeilbarlig i lærespørsmål.
Derfor må den også forsvare sine tidligere handlinger, uansett hvor grusomme disse
måtte være. Angående dette faktum sier Paul Sapis, en berømt katolsk historieskriver
at:
«Det er ikke den last som ikke finner s itt forsvar hos jesuittene. Det er ikke den mened eller helligbrøde,
fadermord, blodskam, voldtekt, bedrageri eller forræderi, som ikke kan dekkes over eller fremstilles som
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fortjenestesfullt i ly av deres disposisj oner.»

Den katolske kirke er avhengig a v verdslig makt for å kunne spille sin rolle fullt ut.
Derfor er det kun i land der den er gitt slik makt at kirken viser sitt sanne ansikt. Så
lenge kirken ikke har nok ver dslig makt til å kunne iverksette sine planer, ligger den
lavt i terrenget. Målet e r likevel å oppnå ve rdensvid kontroll.
Jesuittenes general, den sorte pave, er egentlig den som styrer Vatikanet (bak scenen). Han er frimurer og medlem av kommunis tpartiet i Spania. I tillegg har han nære
forbindelser til Illuminati i London. 227
Den katolske kirke skiftet taktikk etter 1962. Nå ble kjetterne, d.v.s. protestantene,
kalt for «adskilte brødre», og det 2. Vatikankonsil hadde et dekret om økumenisme.

85
For første gang bekjente Vatikanet at kat olikker og protestanter delte Guds nåde. Pr otestantiske samfunn reagerte med glede og åpenhet på den nye katolske åpenheten,
men de skjønte ikke hva som lå bak. Etter dette Vatikanko nsilet holdt jesuittgeneralen
Pedro Arrupe en midnattsmesse der alle delta gerne gjentok jesuitteden . Arrupe sa i
denne sammenhengen at:
«Det er tid for den nye og endelige renselse av Kirken for å forberede den nye tidsalders kongedømme. (E l228
ler å utrydde alle som er ulydige mot paven).»

Den første protestant iske kirken de infiltre rte, var syvendedags-adventistene, siden
disse i sin lære mest avslører den katolske kirkes falske læresetninger. Deretter gikk
turen til baptister, metodister, presbyteranerer, lutheranerer inntil alle var infiltrert.
Det var også en jesuitt som startet mormonerne , og jesuittene skal også ha omsatt
«The New World Testament» for Jehovas Vitner. Jesuittagenter har fremtredende pos isjoner i lederskapet til alle kirkesam funn, og mange kjente pastorer og evang elister er
egentlig jesuitter. Kristne organisasjoner (f.eks: YMCA ), TV-stasjoner og forlag er også
infiltrert, slik at man har kontroll over hva som publiseres av kristen litteratur. Det er
viktig at konsp irasjonen ikke avsløres. Gjennom «insidere» proklamerer nå de ulike ki rkesamfunnene at den katolske kirke er en kristen kirke på lik linje med alle kirkesa mfunn. Protestantiske pastorer er redd for å snakke åpent ut om sitt syn på katolisi smen. Gjør de det , vil de bli angrepet av jesuitt -infiltratorer i sin egen kirke.
Det finnes egne jesuitt -colleger for utdanning av unge pastorer som skal infiltrere de
protestantiske kirkesamfunnene. Når de unge pastorene er uteksaminert, får de i op pgave å entre forskje llige kirker. Der gifter de seg inn i menigheten, og stiger raskt i
gradene innenfor kirkesamfunnet. Så b egynner de å manipulere menigheten og læren
mot en mer katolskvennlig og økumenisk holdning, og legger grunnen for at den k atolske kirke og paven skal bli anerkjent som verdens ledende og Guds eneste stedfor treder på jorden når tiden er inne for det.
Jesuittene har hatt hånd om alle de store ideologiene og krigene opp gjennom tid ene. Både kommunismen og nazismen var en del av jesuittenes (og Illuminatis) plan for
å knekke protestantismen i Nord - og Øst-Tyskland samt den ortodokse kirken i øst. 229
Legg merke til at land som er/har vært kommunistiske og fasci stiske, også er katolskdominerte.
Marx og Engels, som skrev det Kommunistiske Manifest, ble ifølge Rivera og veiledet
av jesuittprester. 230 Ved å opprette den marxistiske ideologien for å ødelegge religi onen, fikk den katolske kirke hevn over sin bitre fiende, den ort odokse kirken og den
russiske tsaren. Jesuittene arbeidet nær Trotsky, Lenin og Stalin, som alle var frimur ere. Forsøket på å knekke den ortodokse kirken gjennom revolusjonen ble delvis misly kket, og kommunismen som var ti ltenkt en rolle som Vatikanets medløper, fikk for stor
makt.
Fidel Castro studerte på et jesuittcollege i Bélen og var medlem av det jesuittiske
Avellaneda Literary Academy der han fikk trening i å holde taler. 231
Etter første verdenskrig kjøpte Vatikanet via katolske jøder opp store landområder i
Tyskland. Dette var ledd i en større plan for å knekke Tysklands økonomi og legge sky lden på jødene. Videre arbeidet jesuittene via presten Venturi med å lære opp katoli kken Mussolini til å bli Italias sterke mann. Han gjorde den k atolske tro til den eneste
tillatte religion i Italia, og ga presteskapet stor makt.
Hovedplanen var imidlertid å få fullstendig kontroll over protestantenes Tyskland
(Weimar-republikken). Staempfle, en av jesuittenes ledere, skrev boken " Mein
Kampf" 232, og katolikken Adolf Hitler ble trenet av jesuitter og tiltenkt rollen som det
nye Tysklands leder. Hitler ble utdannet av nonner i en gutteskole for den katolske ki r-
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ke. I hans kamp for å oppnå makt brukte han kirken og ki rken brukte ham. I 1933 ble
det undertegnet en allianse mellom Tyskland og Vatikanet. Kirken fikk med dette ko nkordatet større makt, og hjalp Hitler til ma kten. [ 3 5 ] Hitler sa selv:
«Jeg lærte mye fra jesuitt-ordenen. Inntil nå har det ikke vært noe mer storslått på jorden enn den katol s233
ke kirkes hierarkiske organisasjon. Jeg tok med meg mye fra denne org anisasjonen til mitt eget parti.»

Angående protestanter og jødespørsmålet, sa han:
«Jeg forkaster den boka av Rosenberg. Den var skrevet av en P rotestant. Det er ikke en partibok... som en
katolikk føler jeg meg aldri tilfreds i den evangeliske kirke eller i deres struktur... med hensyn til jødene så
234
fortsetter jeg bare med den politikken som den kato lske kirke har hatt i femten hundre år.»

Hvis Hitler kun videreførte den katolske kirkes politikk, betyr det at ideen om jødeu tryddelsen stammer fra Vatikanet. En av Hitlers nære medarbeidere, Franz von Papen,
sa følgende:
«Det tredje rike (Hitlers rike) er den første verdensmakten som ikke bare kjenner, men også praktiserer de
235
viktige prinsippene til pavemakten.»

Hitler var sterkt inne i det okkulte gjennom Thule -selskapet, og det blir hevdet at
han hadde sterke okkulte evner. Når en ser på de store massemøtene hans, oppdager
en at Hitler hadde store kunnsk aper om okkulte teknikker, der taktfaste rytmer fikk
massene til å enes. Hermann Rausching, borgermester i Danzig og en av Hi tlers nære
fortrolige, observerte:
«Man kan ikke annet enn se på ham som et medium...uten tvil var Hitler besatt av krefter utenfor seg
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selv...det individ som kaltes Hitler var bare et midlert idig redskap.»

Hitlers toppledere, bl.a. Himmler og Gøring, var alle jesuitter. Fordi han var svært
opptatt av å få tak på de okkulte hemmeligheter i Egypt, ble hæren sendt til Egypt. Der
lærte de hemmelighetene bak tankekontroll og mass ekontroll (NLP). Mange ledere i
politiske partier snakker i dag på den samme måten som Hi tler gjorde.
Hitlers medsammensvor ne hadde det til felles at de alle var katolikker og hadde j ødisk blod i årene. Gjennom dette tredje riket skulle den katolske kirke bli eneråde nde. 237 Hitlers militære intelligens kom i følge Rivera for en stor del fra Vatikanet og
dets medsammensvorne i hele verden. Heinrich Himmlers onkel var en ledende jesuitt,
og mange prester var medlemmer av de såkalte dødsskvadronene eller bar de sorte SS jakkene. Gjennom denne organisasjonen var det at forfølgelsene av de ortodokse jødene (ikke kabbalistiske jøder) satte i gang. Inkvisisjonen var i full sving igjen, og jesui ttenes torturmetoder ble benyttet fullt ut. Jesuitter/katolikker ga seg ut for å være pr otestanter, og pekte ut jødene for tyskerene. På denne måten trodde j ødene, og har
trodd det siden, at det var pr otestantene som anga dem. Adolf Hitler sa:
«..som en katolikk føler jeg meg ikke til rette i en evangelisk kirke eller dens struktur...som med jødene.
Jeg fortsetter bare med den politikken som den katolske kirke har adoptert i 1500 år, da den har sett på
jødene som farlige og derav plassert dem i ghe ttoer etc., fordi den visste hvordan jødene var. Jeg liker ikke
å plassere rase over religion, men jeg ser faren for stat og kirke i represen tantene for denne rasen, og kan238
skje gjør jeg kristenheten en stor tjeneste.»

Da Tysklands fall nærmet seg, skjønte Vatikanet at planen hadde mislykket, men man
hadde tatt forholdsregler. Tysklands gull ble først fraktet med tog (som passerte gre nsene ved hjelp av pavens flagg) til Sveits, der det ble plassert i de sveitsiske bankene
for Vatikanet. I tillegg gjemte Vatikanet over 1000 romersk -katolske jøder under Vat ikan-bygningen gjennom krigen. Hvis Hitler tapte, og beskyldninger ble rettet mot pa-
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vemakten, ville man proklamere for verden at paven hadde b eskyttet jødene fra Hitler.
De andre forholdsreglene var som fø lger: 239
1.
2.
3.
4.
5.

Få alle til å tro at Vatikanet ikke hadde noe å gjøre med krigen .... og få folk til å
tro at holocaust aldri skjedde.
Forsikre seg om at opprørske prester, nonner og munker ble internert i konsentr asjonsleirer for å forsikre verden at de også ble forfulgt.
Beordre katolske familier og prester om å beskytte jøder i hjemmene, slik at det i
fremtiden kunne bli godt, offentlig mater iale for filmer og bøker etc.
Gi et nytt inntrykk ved å sette opp det 2. Vatikankonsil.
Bringe på banen en ny kommunistisk pave fra bak jernteppet for å blidgjøre ko mmunistene, og prøve å få dem til å konvertere til kat olisismen - og forbedre forholdet til de ortodokse.

Truth Library hevder at Karol Wojtola (den nåværende pave Johannes Paul II) har en
fortid som naziforbryter, som kjemiker og selger av gass (Zyklon -B) til nazistene, og at
han etter krigen søkte tilflukt i den katolske kirke i Polen i frykt for sitt liv. Der steg
han raskt i gradene, og ble i 1978 kalt til å bli pave. Han drev bl.a. med forfalskning av
pass for katolske naziforbrytere slik at de kunne flykte til Hong Kong, Midtøsten o g
Sør-Amerika. Vatikanet stod for en storstilt aksjon for å finne fluktruter for naziforbr yterne. Mange av naziflyktningene og deres barn innehar nå høye posisjoner i den am erikanske regjeringen, offisielle kontorer, industrien, nyhetsmedier osv. Blant per sonene som hjalp George Bush i hans valgkamp, er mange naziforbrytere og har
forbindelser til dødsskvadroner, terroristorganisasjoner og narkotikatr afikk. 240
For ikke å knytte Vatikanet til den store konspirasjonen, har Roma på en finurlig måte lagt et slør over sine forbindelser ved å sørge for at de som interesserer seg for
denne verdensomfattende sa mmensvergelsen, går i forskjellige retninger. Bøker som
eksponerer kommunisme , Den Trilaterale Kommisjon en, The Council of Foreign Rela tions, Rockefeller/Rothschild , sionisme, Illuminati, Opus Dei, Romaklubben etc. gir ofte
bare halve sannheter, og både forfattere og ivrige lesere av disse b økene er blinde for
det faktum at Roma har skap t både disse organisasjonene og de organisasj onene som
kjemper imot dem. Ofte skaper de en organisasjon, advarer mot den og fordømmer
den, og kommer til slutt ut som helter etter å ha b eseiret den.
Rivera hevder at det under Vatikanet, i lange tunneler, finnes en enorm sentral der
man har kilometerlange arkiver med historie nedtegnet i dokumenter - fra keiser Neros
tid og til i dag. Historiske detaljer omkring rettergangen mot kjetterne i middelalderen,
tiltalen, forsvaret, torturen og henre ttelsesmetode, alt er lagret der. Gjennom bl.a.
prinsippet med skriftemål har pavestaten skaffet til veie den mest nødvendige info rmasjon gjennom alle tider, og i denne sentralen blir alle opplysninger sammenlignet og
planer utklekket. Inte lligente rapporter fra romersk -katolske agenter innen FBI, CIA,
KGB etc. skal være lagret her. 241
Opus Dei er en av den katolske kirkes jesuittiske undergrunnsbevegelser, og er det
største "private" politivesen i hele verden. En av top pfolkene i Opus Dei bl e av Clinton
utnevnt til leder for CIA/FBI. Pentagon -bygningen er bygget etter strenge frimureriske
prinsipper. I heksekraft må 13 hekser være innenfor et pent agram (Pentagon) når en
besvergelse skal sies.
Det hele er et stort spill. Og alle veier synes å føre til Rom.
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Pavedømmets mål
Målet fremover for pavedømmet er å skape tillit til stormaktene, og å få USA til å
signere et konkordiat med Vatikanet . Det endelige målet vil bli å gjøre katolisismen og
dens prinsipper til den eneste gyldige religionen i USA. Samtidig må kommunisme ns
ideologi svekkes, for at USA skal stå alene igjen som ledende stormakt, et verdenspoliti
i hendene på den katolske kirke. Når en vet at jesuittene infiltrerer regjeringer over
hele verden via frimureriet, er det ikke vanskelig å forestille seg at de har hatt en fin ger med i spillet under Sovjetstatens fall. Fagf oreningene er pavens utstrakte arm. Bare
se på paven og den katolske kirke s rolle i Polen sammen med Solidaritet , som var begynnelsen til jernteppets fall.
Katolisismen fordømte i sin tid medlemskap i frimureriet som en dødelig synd, Sa mtidig var det 19 losjer i Vatikanet, og en kunne ikke bli kardinal uten å være medlem i
en losje. Dette er en typisk fremgangsmåte . Du setter opp en organisasjon, du fo rdømmer den, du er helten og de er de dårlige. Du setter opp kommunismen, lar den slå
rot slik at den ødelegger protestantismen og den ortodokse kirken, fordø mmer den, og
blir helten til slutt når du redder dem. Veldig smart.
Jødedom i dag er kabbalistisk jødedom, og underlagt Rom. Davidsstjernen er et fre mstående merke innen frimureriet, og ble først tatt i bruk etter at frimureriet oppstod.
Vatikanet og Illuminati kontrollerer store eiendommer og de store kommersielle se lskapene i verden, og kan slå verden «konkurs» når de må tte ønske det. Dette er også
et middel som vil bli brukt som ledd i planen om å få menne skene til å rope etter en
verdensmakt som kan rydde opp. Ved hjelp av en global, økonomisk depresjon vil det
måtte tvinge seg fram en ny ve rdensorden, som gir mat i bytte mot lojalitet.
Det å true med en større katastrofe vil også legitimere en innføring av unntakslover.
I dag trener politistyrker i alle land på å innføre unntakslover over natt en. Ved å skape
bombeattentater og bl.a. bombe sine egne steder vil de også ha en unnskyldning for å
sette sivile lover ut av spill ved en ful lstendig maktovertakelse.
Det er allment kjent at både Bush og Gorbatsjov hadde lange samtaler med pave Johannes Paul II før jernteppes fall. Gorbatsjov brevvekslet stadig med Vatikanet, og han
uttalte følgende om sitt beundringsfylte fo rhold til paven: (mine uthevinger)
«I hvert eneste brev kommer den dype forstå else og sympati oss imellom til utrykk...jeg for min del vil br uke enhver anledning til å fortsette samarbeidet med paven...min ko ntakt med ham har fått meg til å innse
og forstå den rollen paven spilte i utformingen av det som senere skulle komme til å he te «ny politisk tankegang»...Det jeg først og fremst har satt pris på hos paven, er det åndelige aspektet - en søken etter å
skape en ny sivilisasjon i verden. I tillegg er Johannes Paul II også slaver - noe som helt klart har bidratt til
vår gjensidige forståelse...I dag er det mulig å si at det som er skjedd i Øst -Europa i løpet av de siste åra
ikke ville vært mulig uten paven, uten den ledende - den politiske - rollen han spilte på verdensscenen...vi
innså blant annet nødvendigheten av å normalisere forh oldet mellom den ortodokse og den romersk k atolske kirken, noe som utvilsomt har bidratt til å bedre forholdet mellom vårt land og Vatikanet...Jeg har
allerede fremhevet hans store åndelige ressurser. Men jeg må tilføye at ved vårt møte i Roma for to år s iden, gjorde han et sterkt inntrykk på meg også som me nneske. Han er, kort sagt, en uvanlig person. Jeg vil
ikke overdrive, men jeg fikk følelsen av noe usedvanlig; som om det strømmet en tillitvekkende energi fra
242
ham.»

I en lengre artikkel i Time om Ronald Reagan og hans forhold til paven, ser en tydelig
den hjertevarmen som synes å være mellom pres identens administrasjon og Vatikanet.
I flere saker foregår det konsultasjoner mellom Vatikanet og presidenten. Arti kkelen
hentyder også at begge har lidd felles skjebne - et attentat - men at begge kom fra det
på mirakuløst vis. Den mest oppsiktsvekkende op plysningen gikk derimot ut på at USA
og Vatikanet hadde inngått en samarbeidsavtale for å knekke komm unismen. Sentrale
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personer i denne avtalen var William Casey, Alexander Haig, William Clark, William
Wilson og kardinal Casaroli + CIA. 243
Kilder peker på at presidenter og presidentkandidater har nære forbindelser med j esuittene og deres påvirkning. Gjennom jesuitt -institusjoner som Yale Law School og
Georgetown University har George Bush, Pat Buchanan, Jerry Brown, Bill Clinton og
Paul Tsongas blitt bearbeidet i jesuittisk ta nkegang. Så uansett hvem som velges som
president, har jesui ttene full kontroll. 244
George Bush jr. hadde et svært godt f orhold til paven. Under Golf -krigen ringte han
ukentlig til paven for å diskutere verdenssituasjonen. Bush har snakket ofte og varmt
om en ny verdenso rden, og passer på å bruke denne terminologien så ofte som mulig. I
sine taler under Golf -krigen nevnte han nesten alltid «The New World Order» som skulle komme. Tanken om en ny verdensorden var heller ikke Go rbatsjov fremmed for, da
han i sin tale i forbindelse med Nobels fredspris nevnte at vi måtte jobbe for en ny
verdensorden. Clinton har senere fulgt opp de tte programmet.
Gorbatsjov med frimureriet i ryggen ble altså brukt av den katolske kirke for å kul lkaste kommunismen som de selv hadde bygget opp. For å miste sitt land fikk han
fredsprisen og ble kåret til årets mann.
I Øst-Europa blåser det en katolsk vind. De stater som i dag fremstår som sterk k atolske, Kroatia, Polen og Ungarn, blomstrer opp økonomisk. De ortodokse landene,
Romania og Bulgaria er fremdeles tilbakestående. Men paven gjør alt han kan for å re tte på dette.
En typisk katolsk-jesuittisk metode er å sette opp et monster av en diktator som se tter verden i frykt. Etter at diktatoren har gjort jobben sin går man inn med NATO og
rydder opp på vegne av me nneskeheten. Både Hitler og Ceucescu var slike monstre, og
de døde på en slik måte at ingen er sikre på om de egentlig døde. Diktatoren Idi Amin
levde og endte sitt liv i Arabia som en konge .
Var Saddam Hussein også et slikt monster som ble satt opp for å tjene en bestemt
hensikt? Blir han også ”stuet vekk” på et fasjon abelt sted som takk for innsatsen?

Den Europeiske Union
Den katolske kirke og jesuittene jobber i dag gjennom katolikker strategisk plassert i
FN og i EU. Katolikken Robert M üller, tidligere assisterende generalsekretær i FN, fas tslo at foreningen av Europa i 1992 er «et steg frem mot et verdenssamfunn.» 245 Mange
fremtredende katolske politiske ledere var sentrale i dannelsen av det Europeiske Fe llesskapet, f.eks. Jean Monnet, Robert Schumann, den ves ttyske kansleren dr. Konrad
Adenauer og den italienske Alcide de Gasperi. Nedgraderte dokumenter viser at Den
amerikanske komite for det forente Europa (ACUE -dannet i 1948) fikk midler fra Ford og Rockefeller-stiftelser og andre sponsorer tilknyttet den amerikanske regjering for å
tilskynde Europ abevegelsen. Derfor er det høyst sannsynlig at EU er et viktig ledd i den
nye verdensorden og en ve rdensregjering. For globalistene er det høyst viktig å fjerne
nasjonal selvstendighet til fordel for gl obal kontroll.
At også katolikker er engasjert i det po litiske liv, er ikke overraskende utfra den må lsetting denne kirken har satt for seg selv. En tidligere pave skrev i sitt hyrdebrev:
«Alle katolikkene må bli aktive elementer i det daglige p olitiske livet i landet der de bor. Alle katolikker
må utøve sin makt for å bidra til at nasjonens grunnlover blir formet etter prinsippene til den Sanne Ki r246
ke.»
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Hvilke prinsipper er så dette? Jo, at kirkens makt står over statsmakten. Den hellige
rett som denne kirken påberoper seg medfører at paven kan avsette enhve r hersker
når dette kreves for den åndelige ordens beste. 247 Og vilkårene for at en slik inngripen
kan finne sted, er det selvfø lgelig paven selv som styrer.
I EU er unionstraktaten bygget på et prinsipp for kompetanse, subsidaritetsprinsi ppet, som gjør at beslutningene skal tas der man har størst kompetanse for det, d.v.s.
mest mulig sentralt. Man skal ikke blande seg i saker som en ikke har kompetanse for å
uttale seg i - utover det som gjelder ens eget yrke. Hvis det ikke finnes tilstrekkelig
kompetanse tett innpå den det måtte berøre, må avgjørelsene tas og lovene gis se ntralt av eksperter med nok kompetanse - utnevnt av EU. Man får da en sentral komp etanseoppbygging innad i EU, der beslutninger som gje lder fiske i Nord -Norge kan tas på
et kontor i Brüsse l.
Subsidaritetsprinsippet er et katolsk styringsprinsipp som vi kjenner igjen i prest eskapets rett til å bestemme i moralske spørsmål. 248 Dette prinsippet ble 100 år senere
bekreftet av Johannes Paul II gjennom hyrdebrevet «Centessimus Annus» i 1991. Det
samme styringsprinsippet gjaldt også i mi ddelalderen, noe som førte til forfølgelser av
individer som måtte ha en annen mening. Lex animata - den levende lov - er paven,
som i sin ufeilbarlighet når det gjelder lover 249 er den høyeste moralske auto ritet i
Guds sted. Prinsippet er et stort skritt tilbake - fra demokratiets prinsipper til midde lalderens mørke. Kanskje er det også dette som er planen, å gi den katolske kirke tilb ake den makten som den engang hadde. Jesuitten Malachi Martin skr ev i sin bok «The
Keys of This Blood» at paven er bestemt på å vinne tilbake for pavedømmet «den i nternasjonale rolle som har vært sentral i Roms tradisjoner og i det mandat som kat olikkene påstår at Kristus ga Peter og alle hans etterfølgere.» EU’s styringsmodell er
altså et «velkommen tilbake» til katolsk ‘dem okrati’.
Det er også reist forslag om at bankene skal utgjøre en ny statsmakt. Dette vil da bli
et skritt i retning av å bygge ned demokratiet, s iden bankierene sitter på sine plasser
uten å bli valgt av fol ket. 250 Siden vi allerede vet at ledende bankfolk i Europa er aktive
illuminister og frimurere, er det ikke vanskelig å skjønne hvilket mål man har med de tte.
Jacques Delors, tidligere formann i EU -kommisjonen og hengiven katolikk og jesuitt 251, sa i en tale 7.april 1992 at man kan vente en rapport som vil bli et «institusjonelt
og politisk sjokk» for regjeringene i EU -landene. Kommisjonen mener at EU må gi mer
makt til ledelsen i Brüssel, og at småstater som Sverige og Norge ved sin søknad på
forhånd må gi fra seg en del av makten, og overlate styringsretten i internasjonale
spørsmål til den «europeiske» statsm inisteren. 252
De 12 stjernene på blå bakgrunn i EU -flagget er tegnet til Maria,
som ofte er omgitt av 12 stjerner når hun fremstille s. Dette betyr
at medlemslandet er dedikert Maria og den katolske ki rke.
Vi ser tydelig frimurersymboler på de e uropeiske myntene. Ecu mynten har gudinnen i midten og de 12 stjernene rundt, samt fr imurer-fingeren. På 10 franc-mynten finner vi Lucifer, ly sbæreren
på framsiden, frimurertriangelet på baksiden. Mange av de eur opeiske flaggene bærer frimureriets farger og symboler. De ste rkeste frimurerfargene er rødt, hvitt, blått og sort. Maastricht hallen er fullstendig dekorert med frimureriets sy mboler.
Statslederne jobber for samme sak. Kohl og Mitterand viser via
frimurertegn at Tyskland kommer til å spille hovedrollen i det nye
Europa. Tony Blair gir frimurerhåndtrykk til Mitterand. Paven kommer på besøk til En gland, et av protestantismens foregangsland , og kysser jorden som et tegn på at landet
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er kontrollert og underlagt Rom. Når så verdenspressen og nyhetsbyråene ful lstendig
er underlagt Roms kontroll, vil ikke in nbyggerne ane hva som er i ferd med å skje før
all makt er underlagt Rom. Jack Delors sie r at "vi bygger et nytt Babel, og denne gan gen skal vi klare det!"
Når ledende ministre, makteliten i Europa, samler seg til hemmelige møter for å b estemme Europas fremtid, er vi på vei bort fra demokratiets prinsipper som protesta ntene har kjempet seg fre m til, og ønsker velkommen tilbake det diktatoriske åket som
vi kjenner fra middelalderen. Fordi de diktatoriske prinsippene i dag kommer i ny fo rkledning og blir innført litt etter litt ved hjelp av hemmelige a vtaler, er vi ikke i stand
til å avsløre bedraget før det er for sent. Hvorfor sier man ikke rett ut hvilke planer
man har? Hva har man å skjule? Bibelsk pri nsipp er det iallfall ikke:


Ø v e r s t e p r e s t e n s p u r t e n å J e s u s u t o m h an s d i s i p l e r og om h an s l ær e . J e s u s s var t e : " J e g h ar
t a l t å p e n t o g f r i t t t i l a l l e . Al l t i d h a r j e g u n d e r vi s t i s y n ag og e r og i t e m p l e t , d e r al l e j ød e r
ko m m e r s a m m e n ; i d e t s k j u l t e h a r j e g i k k e t a l t . M e n h vor f or s p ør d u m e g ? S p ør h e l l e r d e m
s o m h a r h ø r t m e g , h v a j e g h a r t a l t t i l d e m . D e ve t h va j e g h ar s ag t ." 253

Mange mener i dag at den katolske kirke har forandret seg, og at vi nå har gått inn i
økumenikkens tid der gjensidig forståelse og brorskap er sentrale begreper. Men det er
ikke den katolske kirke som har forandret seg, for det er snarere protestantismen som
har vendt seg til «Moderkirken» siden reformatorenes tid. Pav ekirken sier selv at den
aldri forandrer seg, for læren om pavens ufeilbarlighet som ble vedtatt i 1870, gjelder
både bakover og forover i tid:
«Det som Kirken har gjort, det den åpent eller i det skjulte har stø ttet i tidligere tider, er nøyaktig hva den
kommer til å gjøre, og åpent eller i det skjulte støtte, i fremtiden, dersom de samme omstendigheter op p254
står.»

Når det gjelder religiøs frihet, så sier den katolske kirke rett ut om sin egen oppfa tning av denne at:
«Religiøs frihet blir kun utholdt inntil det motsatte kan bli gjennomført uten fare for den katolske kirke.»
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«Religiøs frihet, i den betydning at hvert menneske har fr ihet til å velge sin religion, er et av de ondeste
bedrag som noensinne er pålurt denne tidsalder av bedrageriets far [de mener Satan]. Selve ordet frihet unntatt i den betydning av tillatelse til å gjøre visse spesifikke handlinger - burde utryddes fra religionens
sfære. Det er hverken mer eller mindre løgn. Intet menneske har retten til å velge sin religion .. Skal jeg gi
min protestantiske bror håpet om at jeg ikke vil blande meg inn i hans trospunkter dersom han vil la mine i
256
fred? .. Nei. Katolisismen er den mest intolerante av alle troslærene. Den er intoleransen selv!»

Taktikken som pavekirken benytter for å oppnå suveren status er å knytte både pol itiske og religiøse grupperinger så tett opp mot kirken at de nær sagt automatisk ane rkjenner paven og den katolske kirke som verdens åndelige overhode. Pavekirken vil
således holde en lav profil i land der protestan tismen står sterkt, mens man i andre
land (f.eks. Polen) vil kjøre en mer aggressiv linje. Snart vil stat og kirke gå sammen for
å presse gjennom religiøse påbud og forordninger som er i strid med de Bibelske fr ihetsprinsipper og Guds Ord.
De økonomiske og politiske mål er at nasj onalstatene oppløses og folket bringes inn
under kontroll av en EU -regjering. Norge har lenge strittet imot, men et gjentatt neiflertall fra folket respekteres ikke. Man prøver gjentatte ganger ve d hjelp av iherdige
politikere, samfunn stopper og et styrt media å påvirke til et ja -flertall, men har ikke
greid det hittil. Da bruker man økonomiske virkemidler. Kommunene utmagres, helsetjenestene rammes, veiene forfaller, viktige nasjonalressurser som olje og strøm forsø-
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kes tappet, bedrifter fusjonerer, sentralis eres eller går konkurs, arbeidsplasser flagges
ut, og et distriktsavfolkningsscenario blir fremsatt for folket gjennom et kontrollert
media som gjennom oppkjøp blir samlet på få hender .
Under en verdensomspennende økonomisk krise vil oljefondet vårt som har blitt
plassert i verdip apirer over natten være null verdt. Når folket er oppgitt og lei av all
sparingen og utmagringen, fremsettes EU -medlemskap som en nødvendig og forløse nde faktor. Da regner Europabevegelsen med å innkassere et flertall for medlemskap .

Paven og andre religioner
Paven har i de siste årene hatt en usedvanlig travel hverdag, og har reist som en
«fredens» apostel rundt i hele verden for å vinne folkeslagene med sitt globale bu dskap. Ikke uten grunn er han i 1994 blitt kåret til «Man of the Year» i ukemagasinet
«Time». Også innen hedenske religioner og retninger innen New Age har paven vunnet
terreng. Dette er ikke så rart siden den katolske kirke se lv startet New Age, som har
sitt utspring i og er påvirket av spiritismen, og fordi de har et uttalt felles mål: Å op pnå fredens tidsalder på denne jord.
Om de katolske røttene til New Age - bevegelsen og dens menneskesyn, sier H.S. P edersen:
«Et mere spesifikt uttrykk for New Age- filosofiens menneskesyn finnes imidlertid i Teilhart de Chardins
sjelelære. Chardin, som var jesuittprest og paleontolog, introduserte begrepene planetar bevissthet og
planetarisering, og formulerte en ap okalyptisk visjon, som har mange likhetspunkter med New Age - bevegelsens lære om den nye tid. I Chardins antropologi hadde det enkelte individs personlighet og sjel unde r257
ordnet betydning.»

Når New Age- mennesket som individ har en underordnet betydning, gir det seg også
utslag i synet på godt og ondt, som også hevder at Gud er «i alt», og som sparker beina
under kristendommens gudsprinsipp:
«I disse åndelige tradisjonene er der verken godt eller ondt.»
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New Age og den katolske kirke har derfor felles fie nde i personer som tror at det b are er én sannhet, som tror at det bare er én personlig Gud som er skaperen av hele
universet og den eneste morallov (de 10 bud), og at vi bare kan bli frelst gjennom J esus Kristus. I følge New Age og jesuittene står disse i veien for å skape et universelt,
verdslig fredsrike på denne jorden, og må følgelig bli eksportert til en «ikke -fysisk tilstand», det vil si en utryddelse.
De fleste kjente guruer er trente jesuitter. På en verdenskonferanse for bevaring av
jorden, uttalte Tibets religiøse leder, Dalai Lama, følgende (mine uthevinger):
«Vi trenger en verden av kosmisk åndelighet. Jeg håper de religiøse lederne vil komme sammen og defin ere...de kosmiske lovene som er felles for deres tro...De skulle forte lle politikerne hva de kosmiske lovene
er, hva Gud, eller gudene, eller kosmos, forventer av menneskene.....Vi må også håpe på at paven må
komme, før år 2000, til FN for å tale på vegne av alle religionene på denne planeten, og gi verd en det reli259
giøse synet på hvordan det tredje tusenårsriket må bli et åndelig rike.»

Rajneesh, en av Indias og New Ages ledende guruer, uttalte i et NRK -program i påsken 1991 at verden er på vei inn i en ny tidsalder innen år 2000. Her må m enneskeheten ta et valg, enten å gå mot en global katastrofe/utslettelse, eller å gå inn i en fr edens tidsalder. Rajneesh mener også at mennesker med dårlig karma må utryddes, og
nevner jødene som eksempel. Han lovpriser Hitler for hans utryddelse av jøder under
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2. verdenskrig. Guruene bortforklarer galskapen og utryddelsene under hol ocaust som
et resultat av dårlig karma. Gandhi bønnfalt britene om å overgi seg til Hitler. Siden
Hitler tok i bruk svastikaen (hakeko rset), et hindu istisk maktsymbol, mente Gandhi at
han slett ikke var noe dårlig menneske. 260
En landsby i Portugal er oppkalt etter Muhammeds datter, Fatima, etter invasjon fra
islamske styrker. Muhammed skriver om sin da tter at hun er «den mest hellige av alle
kvinner i paradiset etter Maria». 261 Jesuittene ønsket å benytte seg av dette stedet for
å knytte islam nærmere «Moderkirken». Et rykte ble satt ut om at jomfru Maria viste
seg i Fatima i 1917. I den siste tiden har pave Joh annes II drevet «show biz» for å sk ape blest omkring Fatima, der han har holdt en spesiell messe. Så vi kan gjerne vente
oss mer fra denne kanten ettersom tiden går. For muslimene er såpass mange at det
ikke er mulig å oppnå en ny verdensorden uten å spi lle på lag med islam.

Pavens globale styrke
Malachi Martin sier mye om pavens planer for en ny verdensorden. Om de foran dringer som vil finne sted, skriver han følgende:
«Ingen ting blir unnlatt, for med det samme konkurransen er avgjort, ve rden og alt som er i den - vår levemåte som individuelle og som innbyggere i nasjonen, våre familier og våre jobber, vår handel og våre
penger, vårt utdanningssystem og vår religion og vår kultur, til og med kjennetegnene på vår nasjonale
identitet, som de fleste av oss har tatt for gitt - alt vil ha blitt kraftig og radikalt forandret for alltid. Ingen
262
kan unngå denne effekten. Ingen sektor av våre liv forblir urørt.»

Martin sier videre at pave Johannes Paul II er den ledende drivkraften i et spill me llom øst og vest og den katolske kirke, som «innen en kort tid vil gjøre slutt på de n asjonalbaserte politiske systemene i verden som har definert vårt sa mfunn i over tusen
år.»
«Det er ikke å ta munnen for full å si at den velvalgte strategien til John Pauls pontifikat - den drivkraften
som styrer hans pavelige storpolitikk og avgjør hans dag -til-dag og år-til-år strategier - vil gå av med seie263
ren i konkurransen som er underveis.»
«Det største problemet for Pave Johannes Paul II i mode llene for den nye verdensorden er at de ikke er
basert på de moralske lovene til menneskets oppførsel åpenbart av Gud gjennom Kristi lære, som den er
fremlagt av Den romersk katolske kirke. Det nye systemet kan ikke garantere og sikre friheten og rettene
til individet dersom det ikke er basert på disse lovene. Dette er det grunnleggende prinsippet i den nye
264
verdensorden slik paven ser det.

Hvordan kan pavemakten, som ikke har forandret en tøddel av sin antikristelige te ologi og moral (i sin ufeilbarlighet), og som har stått fo r en grusom og umenneskelig
forfølgelse av kristne (kjettere) gjennom et pavelig overherredømme fra år 538 til år
1798, ha moralske lover for hvordan mennesket skal tenke og handle, og kunne gara ntere for dets retter og frihet? En kirke som f remdeles sier at det ikke finnes frelse
utenfor den romersk katolske kirke. Det vi rker som om våre protestantiske kirker i sin
økumeniske iver er fullstendig blind for hvilke krefter som holder på å ta makten.
Grunnen til dette er en gedigen infiltrasjon s om for de fleste virker så usannsynlig og
utrolig at de ikke får seg til å tro på det.
Når en ser paven reise rundt i verden for å besøke og blidgjøre statsledere som den
verdens far han gir seg ut for å være, i det han kysser Moder Jord - som symbolsk bet yr
at han "overgir" dette landet til den katolske kirke, er det vanskelig å øyne den katol s-
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ke kirkes egentlige mål. Ikke engang den va nlige katolikk vet det. Gjennom et slør av
fred og forsoning blir det arbeidet i kulissene for å vinne gunst hos verdens n asjoner
og religioner til fordel for Vatikanet, som til tross for sin kristne profil er en høyst o kkult og tyrannisk organisasjon i sin lære og praksis. Og både Europa og Amerika ser ut
til å sove i timen, i det de ønsker denne ma kten velkommen med åpne ar mer.
Det ropes i dag «fred og ingen fare», idet kommunismen er på retrett og USA og FN
som verdenspoliti rydder opp i stor stil. Men det spørs hvor lenge denne freden vil v are?


N å r d e s i e r : " F r e d o g i n g e n f a r e " , d a kom m e r p l u t s e l i g u n d e r g an g e n o ve r d e m , b r åt t s om ve e r
ov e r e n kv i n n e s o m s ka l f ø d e . O g d e s ka l i kke s l i p p e u n n a. 265

Mer informasjon kan lastes ned i del 3, som tilsvarer kapittel 5 ( Mot en Åndelig Verdensorden) i boken .

95

IN D EK S
Adonay;16
Alta Vendita;15; 29
anapestisk;3
anarki;10; 43; 83
Antikrist;31; 57
antroposofi;49; 53; 55
Aspen Institute;32
astrologi;34; 36
Baal;61; 67; 69
Babels tårn;61
Babylon;6; 7; 8; 29; 33; 34; 57
Bailey Alice;29; 51
Beatles;3
Besant Annie;29; 36; 50
Bilderbergerne;25
Blavatsky Madam;29; 36; 48
buddhisme;79
buddhismen;49; 65; 72
Bush George;27; 87; 88
Carbonari;15; 22; 29
Carter Jimmy;76
Castro Fidel ;85
Chardin Teilhard de;24; 26; 92
Churchill Winston;30; 76
Council of Foreign Relations;23
Country & Western ;4
Crowley Aleister;78
Dalai Lama;92
Darwin Charles ;40; 77
Delors Jacques;90
demoner;3; 35; 36
den Franske Revolusjonen ;10; 30; 41
den Katolske Kirke;8; 9; 42; 56; 72; 83; 86;
88
den Sorte Pave;84
Den Trilaterale Kommisjon;24; 87
det Altseende Øyet ;29; 71
Det Teosofiske Selskap;49
Disraeli Benjamin;30
druidene;4
dåp;69
Elton John;3
Erikson Erik;75
Esalen-instituttet;80
esoterisk filosofi;52
EU;89
eurytmi;54

evolusjonslæren;30; 77
Fatima;93
FN;4; 89; 92; 94
Frank Jacob;36
Freud Sigmund;34; 74; 76; 77
frimurer-befalingen 30 -33. grad;16
frimureri;4; 6; 11; 12; 14; 29; 41; 45; 53
Gandhi;93
glorie;72
gnostisisme;51; 64
Gorbatsjov Mikhail;88
Guds stedfortreder;85
HAARP;81
Halloween;7
heksekraft;3; 4; 74
helgener;63; 66
hexagram;3; 49
himmelnøklene;65
hinduisme;30; 35; 50; 93
Hislop Alexander;6
Hitler;85; 86; 92
holistisk;31; 80
holocaust;87; 93
Huxley Aldous;78
Huxley Thomas;77
hypnose;3; 6; 31; 74
Illuminati ;3; 9; 28; 38; 53; 82; 88
Iron Maiden;2
Jehovas Vitner;85
jesuitt-eden;82; 85
jesuittene;5; 9; 13; 42; 74
jul;66
jødeforfølgelsene;86
kabbalisme; 33; 51
kardinaler ;58
karismatiske bevegelse ;56
King Carole;3
Kirkenes Verdensråd ;4
kjetter;82; 84; 93
Klimakontroll; 81
kommunisme;6; 17; 22; 40; 84; 85; 87; 88
Led Zeppelin;2
Lenin Nicholai ;85
levitasjon;74
Loyola Ignatius de ;74; 82
LSD;7; 31; 77; 79; 80
Lucifer;16; 17; 29; 31; 49; 51; 53

96
Lucis Trust;26
Luther;56; 68
magi;6; 35; 49
Mariatilbedelse;61
Marx Karl;30; 40; 85
Maslow Abraham;75; 80
Mazzini;16; 22; 29
meditasjon;31; 54; 80
medium;86
Mein Kampf;85
menneske-ofring;7
meskalin;7; 31; 78
Mirabeau;13
Mormonerne;85
muslimer;17
mysteriene ;7; 8; 9; 29; 57
Napoleon;15
nattverden;69
nazisme;85
New Age;26; 30; 49; 55; 92
Nimrod;6; 59; 61
Ny Verdensorden;24; 27; 28; 31; 49; 56; 89
obelisk;70
okkultisme;5; 28; 29; 34; 49; 53; 54; 74; 86
Ordo Templi Orientis (OTO) ;53
Orwell George;79
Osiris;29; 6 1; 64; 66; 69; 71
Paris Edmond;83
Paulus;57
Paven;15; 46; 56; 58; 59; 88; 90; 92; 93
pedagogikk;77
Peter apostelen;59
Piaget Jean;75
Pike Albert;16; 22
Platon;5; 31; 65
pressen;43; 45
psykoanalysen;74
påske;67
Rajneesh;92
Reagan Ronald;26; 88
reinkarnasjon;35
relikvier;65
rettferdiggjørelse ;64
ritualer;7; 29; 57
Rivera Alberto;74; 82

Rockefeller;23; 25
Romaklubben;26
Roosevelt Franklin D;30; 76
rosenkransen;72
Rothschild;14; 20; 29
Rousseau;5
sabbat;69
Sabbatai Zevi;36
satanisme;2; 12
seksualmagi;53
Semiram is;6; 7; 61; 66; 71
Skinner B.F.;75; 80
skjærsilden;65
skrifting;87
Skull and Bones;26
Stalin Josef;85
Star Wars;4
Steiner Rudolf;49; 50; 53
syvendedags-adventister;85
sølibat;60
søndagshelligholdelse ;68
Talmud;34; 35; 51
Tavistock-instituttet;75
teosofi;26; 36; 48; 53
The Great Seal (USA);28
The Scottish Rites ;4
Theodore-losjen;12
Todd John;3; 4
Transcendental Meditasjon;74
Trotsky Leon;30; 85
tungetale;74
udødelig sjel ;64
utviklingslæren;77
Vance Cyrus R.;23; 26; 32
Vannmannens Tidsalder ;80
Vatikanet;47 ; 60; 72; 82; 84; 86; 87; 88
Verdensregjering ;25; 29; 37; 43
Voltaire;6
voodoo;49
Weishaupt Adam;5; 9; 14; 31; 36; 82
Wojtola Karol;87
Yin/Yang;17
YMCA;85
yoga;34

97

B IB L IO G R A F I
NEW AGE, OKKULTISME
Albrecht, Mark: «SJELEVANDRING», (norsk utg.) Lunde forlag og Bokhandel A/S, Oslo.
(1990)
Baer, Randall N.: «INSIDE THE NEW AGE NIGHTMARE», Huntington House Pu blishers,
P.O. Box. 53788, Lafayette, Lou isiana 70505, USA. (1989)
Baron, Will: «DECEIVED BY THE NEW AGE, THE STORY OF A NEW AGE PRIEST», Pacific
Press Publishing Association, Bo ise, Idaho. (1990)
Brooke, Tal: «WHEN THE WORLD WILL BE AS ONE», Harvest House Publishers, Inc. E ugene, Oregon 97402, USA. (1989)
Cumbey, Constance: «REGNBUENS SKJULTE FA RER», Hermond Forlag A/S, 3577 Hovet.
(1984)
Davies, Nigel: «HUMAN SACRIFICE IN HISTORY AND TODAY».
Groothuis, Douglas R.: «MOT EN NY TID», Nye Luther Forlag og Credo Forlag A/S, Oslo.
(1988)
Hagen, Kaare: «DEN RELIGIØSE SATAN», Luther Forlag A/S, Oslo. (1976)
Hartveit, Karl Milton : «DEN OKKULTE LØSNING», Dreyer Forlag (1988)
Marrs, Texe: «DARK SECRETS OF THE NEW AGE». Crossway Books, Westche ster, Illinois
60153, USA. (1987)
Matrisciana, Caryl : «GUDER OG LEDERE I NEW AGE», Hermon Forlag A/S, 3577 H ovet.
(1988)
Michaelsen, Johanna: «DET OKKULTES MAGISKE SKJØNNHET», Hermon Forlag A/S, 3577
Hovet. (1984)
Morneau, Roger J.: «DEN MYSTISKE VERDEN», Dansk Bokforlag, Odense. (1990) Norsk:
«MARERITT», Rex Forlag A/S. (1991)
Pride, Paul de Parrie & Mary: «ANCIENT EMPIRES OF THE NEW AGE». Crossway Books,
Westchester, Illinois 60153, USA. (1989)
Pride, Paul de Parrie & Mary : «UNHOLY SACRIFICES OF THE NEW
Books, Westchester, Illinois 60153, USA. (1988)

AGE». Crossway

98
Romarheim, Arild: «KRISTUS I VANN-MANNENS TEGN», Credo Forlag A/S, Holbergs
plass 4, 0166 Oslo. (1988)
Schnoebelen, William: «WICCA- SATANS LITTLE WHITE LIE», Emissary Publications,
9205 SE Clackamas Rd., #1776, Clackamas, Oregon 97015, USA.
Vindheim, Jan Bojer : «VESTENS MYSTERIER», Ex Libris (1990)
White, Carol: «THE NEW DARK AGES CONSPIRACY», The New Benjamin Fran klin House
Publishing Company, Inc. (1980)

ILLUMINATI, FRIMURERI, KONSPIRASJON:
Allen, Gary: «NONE DARE CALL IT CONSPIRACY», Emissary Publications, 9205 SE Clac kamas Rd., #1776, Clackamas, Oregon 97015, USA.
Allen, Gary: «SAY «NO» TO THE WORLD ORDER», Emissary Publications, 9205 SE Clac kamas Rd., #1776, Clackamas, Or egon 97015, USA.
Allen, Gary: «THE ROCKEFELLER FILE», Emissary Publications, 9205 SE Clack amas Rd.,
#1776, Clackamas, Oregon 97015, USA.
Armstrong, George: «ROTHSCILD MONEY TRUST», Emissary Publications, 9205 SE Clac kamas Rd., #1776, Clackamas, Or egon 97015, USA.
Beaty, John: «THE IRON CURTAIN OVER AMERICA», Emissary Publications, 9205 SE
Clackamas Rd., #1776, Clack amas, Oregon 97015, USA.
Boyd, Joe M.: «THE BILDERBERGERS UNMASKED», Christian Truth & Victory Pub., Route
5, Box 252- A, Alexandria, Minn. 56308, USA.
Carr, William Guy: «PAWNS IN THE GAME», Emissary Publications, 9205 SE Clackamas
Rd., #1776, Clackamas , Oregon 97015, USA.
Carrico, David L.: «THE OCCULT MEANING OF THE GREAT SEAL OF THE UNITED STATES».
Emissary Publications, 9205 SE Clackamas Rd., #1776, Clack amas, Oregon 97015, USA.
(1991)
Coogan, Gertrude M.: «MONEY CREATORS», Emissary Publications, 9 205 SE Clackamas
Rd., #1776, Clackamas, O regon 97015, USA.
Curtiss, Richard H.: «STEALTH PACs», Emissary Publications, 9205 SE Clack amas Rd.,
#1776, Clackamas, Oregon 97015, USA.
Del Mar, Alexander : «MONEY AND CIVILIZATION», Emissary Publications, 9205 S E
Clackamas Rd., #1776, Clack amas, Oregon 97015, USA.

99

Fahey, Denis: «THE RULERS OF RUSSIA», Emissary Publications, 9205 SE Clack amas Rd.,
#1776, Clackamas, Oregon 97015, USA.
Fisher, Paul A.: «BEHIND THE LODGE DOOR», Christian Truth & Victory Pub., Route 5,
Box 252- A, Alexandria, Minn. 56308, USA.
Griffin, Des: «DESCENT INTO SLAVERY», Emissary Publications, 9205 SE Clack amas Rd.,
#1776, Clackamas, Oregon 97015, USA.
Griffin, Des: «FOURTH REICH OF THE RICH», Emissary Publications, 9205 SE Clackamas
Rd., #1776, Clackamas, Oregon 97015, USA.
Gritz, James «Bo»: «CALLED TO SERVE», Emissary Publications, 9205 SE Clack amas Rd.,
#1776, Clackamas, Oregon 97015, USA.
House, Col. E.M.: «PHILIP DRU. ADMINISTRATOR», Christian Truth & Victory Pub.,
Route 5, Box 252- A, Alexandria, Minn. 56308, USA.
John, Robert: «BEHIND THE BALFOUR DECLARATION. THE HIDDEN ORIGINS OF TODAYS
MIDEAST CRISIS», Emissary Publications, 9205 SE Clackamas Rd., #1776, Clackamas, O regon 97015, USA.
Jordan, George Racey: «FROM RUSSIA WITH THA NKS», Emissary Publications, 9205 SE
Clackamas Rd., #1776, Clack amas, Oregon 97015, USA.
Kah, Gary H.: «EN ROUTE TO GLOBAL OCCUPATION», Huntington House Pu blishers, P.O.
Box. 53788, Lafayette, Lou isiana 70505, USA. (1991)
Kirbam, Salem: «SATANS ANGELS EXPOSED», Christian Truth & Victory Pub., Route 5,
Box 252- A, Alexandria, Minn. 56308, USA.
Knuth, E.C.: «THE EMPIRE OF THE CITY», Emissary Publications, 9205 SE Clack amas Rd.,
#1776, Clackamas, Oregon 97015, USA.
Lilienthal, Alfred M.: «THE ZIONIST CONNE CTION II», Emissary Publications, 9205 SE
Clackamas Rd., #1776, Clack amas, Oregon 97015, USA.
McKenney, Tom & Shaw, Jim: «THE DEADLY DECEPTION», Emissary Publications, 9205
SE Clackamas Rd., #1776, Clackamas, Oregon 97015, USA.
Miller, Lady Queenborough Edith Starr: «OCCULT THEOCRASY», Emissary Publications,
9205 SE Clackamas Rd., #1776, Clackamas, Or egon 97015, USA.
Mooney, S.C.: «MONEY- SYMBOL & SUBSTANCE», Emissary Publications, 9205 SE Clac kamas Rd., #1776, Clackamas, Oregon 97015, USA.
Mooney, S.C.: «USURY- DESTROYER OF NATIONS», Emissary Publications, 9205 SE
Clackamas Rd., #1776, Clackamas, O regon 97015, USA.

100
Mullins, Eustace: «THE RAPE OF JUSTICE», Emissary Publications, 9205 SE Clackamas
Rd., #1776, Clackamas, Or egon 97015, USA.
Mullins, Eustace: «THE SECRETS OF THE FEDERAL RESERVE», Emissary Publications,
9205 SE Clackamas Rd., #1776, Clackamas, Oregon 97015, USA.
Mullins, Eustace: «THE WORLD ORDER», Emissary Publications, 9205 SE Clack amas Rd.,
#1776, Clackamas, Oregon 97015, USA.
Mullins, Eustace: «THE WORLD ORDER», Ezra Pound Institute of Civilization. (1985)
Opprinnelig publisert av «The Board of Governors of the Federal Reserve System»:
«THE FEDERAL RESERVE. ITS PURPOSES AND FUNCTIONS», Emissary Publications, 9205
SE Clackamas Rd., #177 6, Clackamas, Oregon 97015, USA.
Perloff, James: «THE SHADOWS OF POWER, THE COUNCIL OF FOREIGN RELATIONS AND
THE AMERICAN DECLINE», Emissary Publications, 9205 SE Clackamas Rd., #1776, Clac kamas, Oregon 97015, USA.
Pike, Theodore Winston : «ISRAEL, OUR DUTY, OUR DILEMMA», Big Sky Press P.O. Box
203, Oregon City, OR 97045, USA (1984)
Quigley, Carrol: «TRAGEDY AND HOPE», Emissary Publications, 9205 SE Clack amas Rd.,
#1776, Clackamas, Oregon 97015, USA.
Quigley, Qarroll : «THE ANGLO- AMERICAN ESTABLISHMENT», Emissary Publications,
9205 SE Clackamas Rd., #1776, Clackamas, Oregon 97015, USA.
Reed, Douglas: «THE CONTROVERSY OF ZION», Emissary Publications, 9205 SE Clack amas Rd., #1776, Clackamas, Or egon 97015, USA.
Relfe, Mary Stewart : «DET NYE PENGESYSTEMET», Hermon Forlag A/S, 3577 Hovet.
(1982)
Robison, John: A.M.: «PROOFS OF A CONSPIRACY», Emissary Publications, 9205 SE
Clackamas Rd., #1776, Clackamas, Oregon 97015, USA. (Opprinnelig trykket i 1798.
Skapte stor oppstand i USA, hvor Illuminati i en tid ble debattert i kongressen og i s enatet.)
Schnoebelen, William: «MASONRY. BEYOND THE LIGHT», Emissary Publications, 9205
SE Clackamas Rd., #1776, Clackamas, Oregon 97015, USA.
Sjøberg, Kjell: «ADVARSEL - SAMMEN-SVERGELSE PÅGÅR», Hermon Forlag A/S, 3577
Hovet. (1985)
Sklar, Holly: «TRILATERALISM. THE TRILATERAL COMMISION AND ELITE PLANNING FOR
WORLD MANAGEMENT», South End Press, 116 St. Botolph St., Boston, MA. 02115, USA.
(1980)

101
Skousen, W. Cleon : «THE NAKED CAPITALIST», Christian Truth & Victory Pub., Rou te 5,
Box 252- A, Alexandria, Minn. 56308, USA.
Skousen, W. Cleon : «THE NAKED COMMUNIST», The Reviewer, 2197 Berkeley Street,
Salt Lake City, Utah 84109, USA. (1961)
Still, William T .: «NEW WORLD ORDER: THE ANCIENT PLAN OF SECRET SOCIETIES», Huntington House Publishers, P.O. Box. 53788, Lafayette, Louis iana 70505, USA. (1990)
Sturdza, Michel: «BETRAYAL BY RULERS». Emissary Publications, 9205 SE Clack amas
Rd., #1776, Clackamas, Oregon 97015, USA. (1976)
Sutton, Antony C.: «AMERICA`S SECRET ESTABLISHMENT» , Emissary Publications, 9205
SE Clackamas Rd., #1776, Clack amas, Oregon 97015, USA.
Sutton, Antony C.: «TWO FACES OF GEORGE BUSH», Emissary Publications, 9205 SE
Clackamas Rd., #1776, Clack amas, Oregon 97015, USA.
Sutton, Antony C.: «WALL STREET AND THE RISE OF HITLER», Emissary Publications,
9205 SE Clackamas Rd., #1776, Clackamas, Oregon 97015, USA.
Sutton, William J. (kompilert av): «THE NEW AGE MOVEMENT AND THE ILLUMINATI
666», The Institute of Religious Knowledge. (1983)
Wagner, Martin L.: «FREEMASONRY», Emissary Publications, 9205 SE Clack amas Rd.,
#1776, Clackamas, Oregon 97015, USA.
Webster, Nesta H.: «SECRET SOCIETIES AND SUBVERSIVE MOVEMENTS», Emissary Publications, 9205 SE Clackamas Rd., #1776, Clack amas, Oregon 97015, USA.
Webster, Nesta H.: «THE FRENCH REVOLUTION», Emissary Publications, 9205 SE Clac kamas Rd., #1776, Clackamas, Oregon 97015, USA.
Webster, Nesta H.: «WORLD REVOLUTION», Emissary Publications, 9205 SE Clackamas
Rd., #1776, Clackamas, Oregon 97015, USA.
Williams, Lindsey: «SYNDROME OF CONTROL», Emissary Publications, 9205 SE Clack amas Rd., #1776, Clackamas, O regon 97015, USA.
Winrod, Gerald B.: «ADAM WEISHAUPT- A HUMAN DEVIL», Emissary Publications, 9205
SE Clackamas Rd., #1776, Clack amas, Oregon 97015, USA.

KATOLISISME:
Chick, Jack T.: «THE CRUSADERS», Vol.11: «Sabotage», Vol. 12: «Alberto», Vol.13:
«Double-Cross», Vol.14: «The Godfathers», Vol.15: «The Force», Vol.16: «Four Hors e-

102
men», Vol.17: «The Prophet». Chick Publications, P.O. Box. 662, Chino, CA. 91708 0662, USA. (1979-1988)
Chiniquy, Charles: «50 YEARS IN THE «CHURCH» OF ROME», Chick Publications, P.O.
Box. 662, Chino, CA. 91708 - 0662, USA.
Chiniquy, Charles: «THE PRIEST, THE WOMAN AND THE CONFESSIONAL», Chick Publications, P.O. Box. 662, Chino, CA. 91708 - 0662, USA.
Haynes, William: «THE NEW WORLD ORDER», Our Firm Foundation, Hope Intern ational,
P.O. Box 940, Eatonville, WA 98328 USA. (Nove mber 1991)
Hislop, Alexander : «THE TWO BABYLONS», Emissary Publications, 9205 SE Clackamas
Rd., #1776, Clackamas, O regon 97015, USA.
Manhattan, Avro: «THE VATICAN, MOSCOW, WASHINGTON ALLIANCE», Chick Publications, P.O. Box. 662, Chino, CA. 91708 - 0662, USA. (1986)
Martin, Malachi: «THE JESUITS», Simon & Schuster, Inc., Simon and Schuster Building,
Rockefeller Center, 12 30 Avenue of the Americas, New York, NY. 10020, USA. (1987)
Martin, Malachi: «THE KEYS OF THIS BLOOD: THE STRUGGLE FOR WORLD DOMINION
BETWEEN POPE JOHN PAUL II, MIKHAIL GORBACHEV & THE CAPITALIST WEST», Simon &
Schuster, Inc., Simon and Schuster Building, Rockefeller Center, 1230 Avenue of the
Americas, New York, NY. 10020, USA. (1990)
Paris, Edmond: «CONVERT... OR DIE», Chick Publications, P.O. Box. 662, Chino, CA.
91708- 0662, USA.
Paris, Edmond: «THE SECRET HISTORY OF THE JESUITS», Chick Publication s, P.O. Box.
662, Chino, CA. 91708 - 0662, USA. (1975)
Steinsvik, Marta: «SANKT PETERS HIMMELNØKLER. LITT PAVEHISTORIE; HELLIG OLAV
OG DEN NORSKE STATSKIRKE.» Eugen Nie lsen, Oslo (1930)
White, Ellen Gould : «MOT HISTORIENS KLIMAKS», Norsk Bokforlag, Olaf H elsets vei 8,
0694 Oslo. Orig: «The Great Co ntroversy». (1888)
Woodrow, Ralph Edward : «BABYLON MYSTERY RELIGION. ANCIENT AND MODERN»,
Chick Publications, P.O. Box. 662, Chino, CA. 91708 - 0662, USA.
Yallop, David A.: «PAVEN MÅ DØ», Gyldendal Norsk Forlag. (1984)

MUSIKK:
Adventists Affirm: «THE POWER OF MUSIC» og «THE THIRD WAVE ROOTS OF
CELEBRATIONISM», P.O. Box 36, Berrien Springs, MI 49103 (høsten 1990 og høsten
1991)

103

Aranza, Jacob: «BAKLENGS DJEVELSKAP I ROCK'N ROLL», Hermon Forlag A/S, 3577 H ovet. (1983)
Bastian, Peter: «INN I MUSIKKEN», Gyldendal Norsk Forlag, Oslo (1987)
Bäumer, U: «ROCKMUSIK-REVOLUTION DES 20. JAHRHUNDERTS». Eine kritishe Analyse.
Christliche Literatur-Verbreitung, 1988
Bäumer, U: «WIR WOLLEN NUR DEINE SEELE» . Rockszene und Okkultismus: Daten - Fakten - Hintergründe. Christliche Literatur -Verbreitung, 1984
Chick, Jack T.: «SPELLBOUND?», The Crusaders, vol. 10, Chick Publications, P.O. Box.
662, Chino, CA. 91708- 0662, USA. (1978)
Ekeberg, Ann: «FÖR SVERIGE - PÅ TIDEN... EN EXPOSÉ ÖVER UNGDOMSKULTUREN»,
Stockholm. (1991)
Godwin, Jeff: «DANCING WITH DEMONS. THE MUSIC'S REAL MASTER», Chick Public ations, P.O. Box. 662, Chino, CA. 91708 - 0662, USA. (1988)
Godwin, Jeff: «THE DEVIL'S DICIPLES. THE TRUTH ABOUT ROCK», Chick Publi cations,
P.O. Box. 662, Chino, CA. 91708 - 0662, USA. (1985)
Godwin, Jeff: «WHAT'S WRONG WITH CHRISTIAN ROCK?», Chick Publications, P.O. Box.
662, Chino, CA. 91708- 0662, USA. (1990)
Herman, Gary: «ROCK 'N' ROLL BABYLON». England: Plexus Publishing Ltd. ( 1982)
Larson, Bob: «ROCK», Wheaton IL: Tyndale House. (1983)
Liebi, Roger: «ROCK MUSIC», Beröa Verlag, Postfach, CH-8038 Zürich.
Lleno, Lloyd H.: «MUSIKKENS MAKT. MUSIKK OG FYSIOLOGI», Our Firm Foundation,
Hope International, P.O. Box 940, Eatonville, W A 98328 USA. (januar-juni 1987)
Pedersen, Hanne Sloth : «NEW AGE MUSIK». Hovedfagsoppgave, Musikv idenskabeligt
Institut, Aarhus Universitet, Danmark. (juli 1988)
Peters, Dan & Steve: «WHY KNOCK ROCK?» Bethany House Publishers.
Stambler, Irwin: «THE ENCYCLOPEDIA OF POP, ROCK & SOUL», St. Martins Press, New
York (1989)
Torres, Carol A./Louis R .: «NOTES ON MUSIC», P.O. Box 54, Manhasset, New York
11030. (1990)

104

ANNET:
Bibelen: 1930, 1978 og 1988 - oversettelser.
Egeberg, Halse, Jonassen m.fl: «UTVIKLINGS-PSYKOLOGISKE TEORIER - EN INNFØRING»,
Gyldendal Norsk Forlag. (1991)
Klempe, Hroar: «MUSIKKVITENSKAPELIGE RETNINGER - EN INNFØRING», Spartacus Forlag, Oslo. (1991)
Marcussen, Jan: Newsletters. Månedlig rapport om utviklingen i USA innen pol itikk og
religion.

D ISK O G R A F I
Aranza, Jacob: «ROCK - EN SØKEN ETTER GUD», Hermon video, 3577 Hovet. (V ideo)
Aune, Kjell: «PROFETIEN SVARER», foredragsserie i Bergen, høsten 1990. (Video)
Backmasking. En samling med musikkeksempler fra rock - spilt både fremlengs og baklengs. Kassett.
Jensen, Jens K.: Foredrag om utviklingen i Europa. Serie på 5 kassetter fra en for edragsserie i Bergen, mars 1992.
Larson, Bob: «TODAYS ROCK IN OUR GENERATION». Kassett.
Marcussen, Jan: «THE CATHOLIC CARISMATIC ATTACK», 6 videoer om det katolskkarismatiske angrepet på den protestantiske kirke, og syvendedags -adventistene spesielt.
Marshall, Steve: «WHICH ROCK». Rock under kritisk søkelys. Kassett.
Todd, John: «NEWS - AN UPDATE». Opptak av John Todd fra fengselscellen i USA, f ebruar 1991. Truth Library, Be rgen, Kassett.
Todd, John: «THE LORD'S MUSIC - SATAN'S MUSIC», Truth Library, Bergen, 1992. 2 kassetter.
Todd, John: Foredrag om Illuminati, okkulti sme og musikk, USA 1978. Datafil.
Utviklingslæren. «Evolusjon kontra skapelse». Debatt i Drammen 7. oktober 1986, samt
radioprogram. 8 kassetter.

105

IN T ER N ET T - L IN K ER
Se webside for mer informasjon : www.musikk.nu







Lytt til musikkeksempler – baklengs maskering
Se videoklipp
Liste over interessante og utfy llende linker
Omtale av boken
Mail din kommentar
Klikk og bestill flere eksemplarer av boken

109

R EF ER A N SER
1

E ven Ru u d : « Musikk fo r øyet» , Gy ld en d al (1988 ), s. 102 -103
« More roc k, c ountry and bac kward m as king» , Hu n tin gton Hou se Pu b lish ers, USA
3
Kassettop p tak (« Jo hn To dd, an update» ), smu glet u t fra fen gelet. (6. feb ru ar 1991)
4
J.T. Ch ick: « S pellbo und» , Th e Cru sad ers, vol.10, 1978 s. 20 -24
5
Joh n Tod d : « Illum inati» , (1978) Kild e: « D agen »
6
N esta H. Web ster: « Wo rld Revo lutio n - the plot against c ivilization» , s.1.
7
Samme, s.1
8
Samme, s.2
9
Samme, s.3
10
Samme, s.4
11
Ralp h E . Wood row: « Babylo n Mystery Rel igion» , s.4
12
Th e Jewish E n cy clop ed ia, Vol.1, s.86
13
Josep h u s, « Antiquities o f the Jews» , Bk.1,4:2,3
14
Alexan d er Hislop : « The Two Babylo ns» , s.12
15
Alexan d er Hislop : « The Two Babylo ns» , s.5
16
A. Hislop : « Th e Two Bab y lon s» , s.7
17
Lad y Qeen b orou gh , « Oc c ult Theo c rac y» , s.22
18
N .H. Web ster, « S ec ret S o c ieties»
19
N .H. Web ster, « S ec ret S o c ieties» , s.371
20
Carlos Did ier: "S ubterranean Ro m e" oversatt fra fran sk og p u b lisert i New York i 1843.
21
William T. Still, « N ew Wo rld Order: The a n c ient plan of sec ret soc ieties» , s.69
22
Samme, s. 77
23
N .H.Web ster, « Wo rld Revo lutio n» , s.24; Lad y Qeen b orou gh , « Oc c ult Theoc rac y» , s.373
24
N .H. Web ster, « S ec ret S o c ieties» , s.208
25
N .H.Web ster, « Wo rld Revo lutio n» , s.25
26
Samme, s.25
27
Samme, s.18
28
N .H. Web ster, « S ec ret S o c ieties» , s.208
29
Samme, s.22
30
Samme, s.22
31
N .H. Web ster, « S ec ret S o c ieties» , s.82
32
William T. Still, « N ew Wo rld Order» , s. 73
33
N .H.Web ster, « Wo rld Revo lutio n» , s.24
34
Joh n Rob ison , « Pro o fs o f a Co nspirac y» , s.112
35
Jack Harris: "Freem aso nry: The Invisible Cult in Our Midst", s. 33
36
Samme, sid e 34
37
William T. Still, « N ew Wo rld Order» , s.75
38
Joh n Rob ison , « Pro o fs o f a Co nspirac y» , s.85
39
Samme, s.99. William T. Still, « N ew Wo rld Order» , s. 75
40
Samme s.235; E d ith Starr Miller, « Oc c ult Theoc rac y» , s.373; Nesta H Web ster, « S ec ret S oc i e ties» ,
s.203
41
Joh n Rob ison , « Pro o fs o f a Co nspirac y» , s.203 - 206
42
Samme s.207
43
N .H.Web ster, « Wo rld Revo lutio n» , s.18
44
William T. Still, « N ew Wo rld Order» , s.82
45
Joh n Rob ison , « Pro o fs o f a Co nspirac y» , s.7
46
Wern er Somb art, « The Jews and Mo dern Capitalism» , s.187. Sitert i Web sters, » World Revol u tion» ,
s.20
47
Samme, s.20
48
Samme, s.28
49
Wern er Somb art, « The Jews and Mo dern Cap italism» , s.6.
50
William T. Still, « N ew Wo rld Order» , s. 81
51
Samme, s.118
2

forts. neste side..

110
52

Samme, s.86
Mgr. George E . Dillon , D.D., « Grand Orient Freemasonry Unmasked as the sec ret power behind
Co m munism» , 50-51
54
E d ith Starr Miller, « Oc c ult Theo c rac y» , s.427
55
E d ith Starr Miller, « Oc c ult Theo c rac y» , s.429
56
Samme, s.428
57
Samme, s.429
58
Samme, s.430
59
Samme, s.431
60
Samme, s.431 -432
61
William T. Still, « N ew Wo rld Orde r» , s.119
62
E d ith Starr Miller, « Oc c ult Theo c rac y» , s.208 -209
63
Samme, s.215
64
Samme, s.215
65
Samme, s.217
66
E d ith Starr Miller, « Oc c ult Theo c rac y» , s.221
67
Salem Kirb an , « S atans Angels E xpo sed» , s.161
68
Samme, s.162 -163: William T. Still, « N ew World Ord er» , s.127: Des Griffin , « Dec ent into S lavery» ,
s.38-39
69
Des Griffin , « Dec ent into S lavery» , s.38-39
70
Hal Tu rn er Sh ow (CBS) 28. oktob er 2001, s itert i b lad et ”Innsyn” 4-01
71
Se www.ren se.com eller vid eo en ”911 in pl a ne site” , www.Th ePowerHou r.com
72
E u stace Mu llin s, « The Wo rld Order» , s.2
73
Samme, s.1
74
James Perloff, « S hado ws o f Po wer» , s.19
75
Des Griffin , « Dec ent into S lavery» , s.18
76
Des Griffin , « Dec ent into S lavery» , s.24
77
Samme, s.24
78
Samme, s.24
79
Samme, s.23
80
E u stace Mu llin s, « The Wo rld Order» , s.2
81
Samme, s.3
82
E u stace Mu llin s, « The Wo rld Order» , s.3
83
Samme, s.3
84
Samme, s3
85
Samme, s.2
86
Des Griffin , « Dec ent into S lavery» , s.36
87
E u stace Mu llin s, « The Wo rld Order» , s.1
88
Des Griffin , « Dec ent into S lavery» , s.37
89
Samme, s.37
90
Des Griffin , « Dec ent into S lavery» , s.37
91
Samme, s.38
92
Gary Allen , « N o ne Dare Call It Co nspirac y» , s.41
93
Carrol Qu igley, « Tragedy and Ho pe» , s.324
94
Des Griffin , « Dec ent into S laver y» , s.300
95
Ph oeb e Cou rtn ey , « The CFR, Part II» , s.4
96
James Perloff, « S hado ws o f Po wer» , s.255
97
Samme, s.35
98
Des Griffin , « Dec ent into S lavery» , s.300
99
Samme, s.33
100
Gary H. Kah , « E n Ro uthe to Glo bal Oc c up a tion» , s.33
101
Des Griffin , « Dec ent into S laver y» , s.300
102
Des Griffin , « Dec ent into S lavery» , s.300
103
Gary H. Kah , « E n Ro uthe to Glo bal Oc c up a tion» , s.36
104
Samme, s.37
105
Des Griffin , « Dec ent into S lavery» , s. 301
53

forts. neste side..

111
106

Gary H. Kah , « E n Ro uthe to Glo bal Oc c up a tion» , s.44
Samme, s.46
108
Des Griffin , « Dec e nt into S lavery» , s.301
109
Samme, s.301
110
Gary H. Kah , « E n Ro uthe to Glo bal Oc c up a tion» , s.46
111
Holly Sklar: « Trilateralism» , Sou th E n d Press, Boston , 1980, s. 83 -84
112
Gary H. Kah , « E n Ro uthe to Glo bal Oc c up a tion» , s.38
113
Samme, s.38
114
Samme, s.39
115
B. Disraeli: Con in gsb y , s.233
116
Gary H. Kah , « E n Ro uthe to Glo bal Oc c up a tion» , s.39
117
Deltakerliste fin n es p å www.b ild erb erg.org
118
Rap p ort i Klassekamp en , 23. mars 1991
119
Tron taled eb att 6. oktob er 2003
120
Samme, s.40
121
Gary H. Kah , « E n Ro ute to Glo bal Oc c up a tion» , s.40
122
Samme, s.40
123
Samme, s.41
124
Samme, s.41
125
Samme, s.83
126
Samme, s.77
127
An ton y C. Su tton , « Am eric a`s S ec ret E sta b lishment» , s.5
128
Samme, s.6
129
Samme, s.6
130
Samme, s.6
131
Larry Ab rah am, « Call it Co nspirac y» , s.107. 172
132
An ton y C. Su tton , « Am eric a`s S ec ret E sta b lishment» , s.31
133
An ton y C. Su tton , « Two Fac es o f Geo rge Bush» , s.17
134
Gary H Kah , « E n Ro ute to Glo bal Oc c up a tion» , s.54
135
Samme, s.31.
136
Holly Sklar, « Trilateralism - The Trilateral Commission and E lite planning for World Ma n agement» ,
s.101
137
Ga ry H Kah , « E n Ro ute to Glo bal Oc c up a tion» , s.50
138
S.C. Moon ey, « Usury - destro yer o f natio ns» , s.21
139
David L. Carrico, « The Oc c ult Meaning o f the Great S eal of the United S tates» , s.74
140
William T. Still, « N ew Wo rld Order» , s.67
141
David L. Carrico, « The Oc c ult Meaning o f the Great S eal of the United S tates» , s.23
142
William T. Still, « N ew Wo rld Order» , s.67
143
David L. Carrico, « The Oc c ult Meaning o f the Great S eal of the United S tates» , s.2
144
Aleaxan d er Hislop , « The Two Babylo ns» , s.12
145
David L. Carrico, « The Oc c ult Meaning o f the Great S eal of the United S tates» , s.24
146
Samme, s.3
147
E d ith Starr Miller, « Oc c ult Theo c rac y» , s.208 -209
148
David L. Carrico, « The Oc c ult Meaning o f the Great S eal of the United S tates» , s.47
149
Samme, s.49
150
Samme, s.49
151
Samme, s. 50
152
Samme, s.54
153
E d ith Starr Miller, « Oc c ult Theo c rac y» , s.530
154
Mgr. George E . Dillon , D.D., « Grand Orient Freemasonry Unmasked as the sec ret power behind
Co m munism» , s. 58-59
155
N esta H. Web ster, « S ec ret S o c ieties» , s. IV
156
A. Ralp h E p p erson , « The Unseen Hand» , s.7
157
A. Ralp h E p p erson , « The N ew Wo rld Order» , s.38
158
Pau l d e Parrie & Mary Prid e, « Unho ly S ac r ific es of the N ew Age» , s.27
159
« Filosofilexikonet» , s.235
107

forts. neste side..

112
160

Ran d all N. Baer, « Inside the N ew Age N igh tmare» , s.40
Ran d all N. Baer, « Inside the N ew Age N igh tmare» , s.49-50
162
Samme, s.13.16.18
163
Ran d all N Baer, « Inside the N ew Age N igh tmare» , s. 57 (n orsk u tgave: « Mareritt» )
164
Se Fin n Ben estad : « Musikk o g tanke» , Asch eh ou g (1976) s.15 -21
165
Platon : S taten
166
Kjell Sjöb erg: « Advarsel! S am m ensvergelse pågår» , 1983, s. 110 -111
167
Sven ska Dagb lad et, ju n i 1982
168
Pat Rob ertson , « Den N ye Verdenso rden» , Hermon Forlag (1992)
169
Hoved kild er: Th eo d o r e Win sto n Pike: « Israel, our duty, our dilemma» ; Kar l M ilton Ha r tveit: «Den
o kkulte løsning» ; Nesta Web ster : « S ec ret S oc iet ies and S ubversive Mov e ments»
170
Victor Marsd en : « Pro to c o ls o f the wise el d ers of Zion» ,
171
Hoved kild er: Kar l M ilto n Har tveit: « Den okkulte løsning» (1988); Nesta Web ster : « S e c ret S oc ieties
and S ubversive Mo vem ents»
172
Gary H Kah , « E n Ro ute to Go lbal Oc c up a tion» , s.76
173
Han n e S. Ped ersen : « N ew Age Musik» , s. 25
174
« Golden Book o f Theo so phic al S o c iety» (1925, s. 63,64)
175
N esta H. Web ster: « S ec ret S o c ieties and S u b versive Movements» , (1924) s. 300
176
Dagen , 25. ap ril 1991
177
Artikkel i « Dagen» , 7. ju n i 1991, s.28
178
Bailey, A.A. “The E xternalisatio n o f the Hie rarc hy” . Lu cis Tru st , New York, sid e 558.
161

179

Hoved kild e: Alexan d er Hislop : « The Two Ba b ylons» . Th e Pap al Worsh ip , (1916)
Joh n B. Wild er: « The o ther side o f Ro m e» , s.153
181
D'Au b ign e, b in d 7, kap ittel 6
182
Samme, b in d 6, kap ittel 3
183
Samme, b in d 6, kap ittel 9
184
Op p lysn in ger h en tet fra: Alexan d er Hislop : « The Two Babylons» , (1916) og J.T.Ch ick : « The Crusa d ers» , (1979-1988) vol. 11 -17
185
2.Tess 2: 2 -3)
186
Ap . gj. 8: 4 -25
187
1.Kon g. 17: 1.33
188
Th e Cath olic E n cy clop e d ia
189
E sekiel 23: 14 -15
190
Dommern e 17: 10
191
Matteu s 23: 10
192
Dan iel 5: 4
193
F. Pau l Peterson : « Peter's To m b rec ently Di sc overed in Jerusalem» , 1960
194
1.Kor. 9: 5
195
1.Tim. 3: 2
196
In formasjon h en tet fra « The Catho lic E nc yc lopedia»
197
Th e Cath olic E n cy clop ed ia, vol.4 s.435
198
Verd en s Gan g, 20.12.04
199
1.Moseb ok 3: 14 -15
200
5.Moseb ok 26: 14
201
1.Kon geb ok 18: 28
202
1.Moseb ok 2: 3
203
Fra « Doc trinal Cathec ism » , s.174 og « Co n vert's Cathec ism of Catholic Doc trine» , (1977 -u tgaven )
s.50
204
Joh n Tod d : « The Lo rds Music - S atan's Mu sic » , fored rag p å kassett
205
E sekiel 8: 5
206
Jeremia 43: 13
207
Stoffet er h en tet fra flere h old ; J.T.Ch ick : « The Crusaders» , vol. 11 -17; Ed m on d Par is : « The S ec ret
History of the Jesuits» , 1975; Ch ar les Ch in iq u y : « Fifty Years in the Churc h of Rome» .
208
E n cyc lop ed ia American a, vol. 17, 1957, s. 673
209
Jen s K. Jen ssen : Ford rag i Bergen , mars 1992
180

forts. neste side..

113
210

Div. forfattere: « Utviklingspsyko lo giske te o rier» , Gyld en d al 1991, s.66
E geb erg, Halse, etc.: « Utviklingspsyko lo giske Teorier» , Gyld en d al, 1986, s. 215
212
Hoved kild e r: Eu stace M u llin s: « The wo rld order» , Car ol Wh ite: « The N ew Dark Ages Co n spirac y»
213
Asch eh ou gs kon versasjon sleksikon , b in d 9
214
Roger Lieb i: « Ro c k Music .» Th e exp ression of You th in a Dyin g E ra .
215
A.E . Wild er Smith : « N aturvitenskap uten E v o lusjon» , Lu th er Forlag, 1982
216
Creation Research Society of An n Arb or, Mich igan .
217
Star Magazin e, ju li 1982, sitert i b lad et In n syn 3-01
218
Presid en t Ab rah am Lin coln : « Bo rgerkrigen ville aldri ha vært mulig uten den uhyggelige innbla n dingen fra jesuittene. Det er på grunn av pavedømmet (Pius IX) at vi nå ser vårt land fa rget av blod
fra dets nobleste sønner.» Ch in iq u y : « Fifty years in the c hurc h of Rome» , s. 296
219
Ab rah am Lin coln b le an givelig my rd et av j esu itten e (i følge Ch in iq u y)
220
J.T. Ch ick: « Double -Cro ss» , Th e Cru sad e rs, vol. 13, s. 12 -14 (A. Rivera); E d mon d Paris: « The S ec ret
History of the Jesuits» , 1975 (Ove rsatt fra fran sk)
221
Marta Stein svik: « S t. Peters Him m elnøkler» , 1930, s. 16 -17
222
Marian u s d e Lu ca, p rofessor ved d et p avelige u n iversitetet, sitat fra 1901
223
Lécip er (fra p rop agan d au n iversitetet i Rom) u ttalelse fra 1908
224
E d mon d Paris: « Con vert or Die! Cath olic p ersecu tion in Yu goslavia d u rin g World War II.» , d ok u men tarisk b ok m/b ild er.
225
Dagb lad et, 23. ju li 1997
226
Sitat: Symon d s « Renaissanc e in Italy» , 1898, s. 225-226 (via Stein svik)
227
Avro Man h attan : « The Vatic an Mo sc o w Washington Allianc e» , 1982
228
J.T. Ch ick: « Four Ho rsem en» , vol. 16, s.5
229
Jan Marcu ssen : « The c atho lic c harism atic attac k» , vid eoserie 1991/92
230
J.T. Ch ick: « The Go dfathers» , vol. 14, s. 10
231
Th e Cath olic World Rep ort, Feb ru ar 1993
232
Samme, s. 19
233
Adolf Hitler , u tgitt av E xeter Books, N ew York, s. 171
234
J.S. Con way: "The N azi Persec utio n o f the Churc hes" , s.25 -26 og 62
235
Der Voelkisch er Beob ach ter, 14. jan u ar 1934
236
Ran d all N. Bear: « Mareritt» , 1989, s. 231
237
Samme, s. 19 -20
238
J.S. Con way: « The N azi Persec utio n o f the Churc hes» , s. 25 -26, 162
239
Samme, s. 21 -22
240
STIK sp esialrap p ort, Tru th Lib rary , ap ril, 1992
241
J.T. Ch ick: « Four Ho rsem en» . Th e Cru sa d ers, vol. 16, s.7,9 og 14
242
Dagb lad et, 6. mars 1992, « I dialo g m ed p a ven» , artikkel av Mikh ail Gorb atsjov.
243
Time, 24. feb ru ar 1992, s. 14 -21
244
N ewsd ay, 14. ap ril 1992
245
Ou r Firm Fou n d ation , Mars 1987
246
Pave Leo XIII, h y rd eb rev av 1890
247
Jfr. Cath olic Review, ju n i 1851
248
Pave Leo XIII’s h y rd eb rev fra 1891
249
Paven er u feilb arlig i lovgiven d e sp ørsmål (tar ikke feil) - ikke som p rivatman n , id et h an h ar sin
egen skriftefar
250
Jen s K. Jen ssen , fored rag i Bergen , mars 1992
251
Jan Marcu ssen : N ewsletter, mai 1992
252
Dagen , 10.ap ril 1992, led er
253
Joh an n es 18: 19 -21
254
Cath olic Review, jan u ar 1854
255
T.W. Callaway: « Ro m anism vs. Am eric a n ism» , s. 118
256
Fra Th e Ramb ler, en katolsk avis fra Lon d on (Sitert i Callaway: « Romanism vs. Americ a n ism» s.106)
257
Han n e Sloth Ped ersen : « N ew Age Musik» , (1988), s. 17
258
Marilyn Fergu son : « The Aquarian Co nspir a c y» , (1980) s. 419
259
Ou r Firm Fou n d ation , N ovemb er 1991
260
Caryl Matriscian a: « Guder o g Ledere i N ew Age» , 1988, s.185
211

forts. neste side..

114
261

Sh arkey: « The Wo m an S hall Co nquer» , s. 164
Malach i Martin : « The Keys o f This Blo o d» , Th e Stru ggle for World Domin ion Between Pop e Joh n
Pau l II, Mich ail Gorb ach ev & Th e Cap ita list West, 1990, s.15
263
Samme, s.17
264
Samme, s.19
265
1.Tess 5: 3
262

