
Czike László

                    Digitális reinkarnáció

Előszó
Emlékeznek,  úgy  1968  tájékán  a  „Halálfejesek”  című  amerikai  filmre, szigorúan 
csak 18 éven felülieknek?
Kádár János pár hét után betiltatta. Jó oka volt rá. 
A jövőbe látott…

Kádár János koponyáját ismeretlen tettesek ellopták. 
Negyven  centiméteres  átmérőjű  vájatot  ástak  vagy  fúrtak  az  öreg  sírban  fekvő  koporsóhoz,  hogy 
hozzáférjenek a fejhez.
„Gyilkos  és  áruló  szent  földben  nem  nyugodhat!”  –  írták  fel  a  halottgyalázók  a  Munkásmozgalmi  
Pantheon falára. 
Félrevezetésül, hogy szimpla és profán sírrongálásnak álcázzák aljas, valójában – mint majd látjuk - okkult 
rituális célú tettüket. 
Ezt csak profik csinálhatták, semmiképpen nem profánok!

„Heteket töltöttem” az interneten,  hogy összeszedjek mindent,  ami segíthet az eligazodásban,  mi és miért 
történhetett  valójában?  Miközben  dokumentumokat,  képeket,  videókat  kerestem s  találtam,  egyre  jobban 
elszörnyülködtem: ilyen rafinált, ilyen aljas lenne az ember? Aki „kedvet kap” hozzá, járja végig az utamat, 
nyomjelzőket bőven hagytam a szövegben. Azt hiszem, hátborzongató… Ma már  itt, Magyarországon is  – 
bármikor, bármi megtörténhet.

Kékszakállú vára

Az alternatív történelem lényege a kettős rendeltetés.
Minden dolognak és történésnek kettős jelentése, funkciója van: egy fedőcélú, látszat-
értelmezés  és  egy  rejtett  valódi.  Egy  felszíni,  aktuális-publikus,  illetve  egy  titkos 
örökérvényű, természetfeletti.

Az analógia alkalmazásával megérthetjük, mi is a háttérhatalom. 
Gondoljunk például az emberi személyiség káini kettős természetére, amelyet Jákob 

és Ézsau bibliai története is megörökít.
Barátod  ma  még  szembemosolyog  veled,  s  holnap  tán,  titkon  régóta  melengetett  hátsó  szándékát 
megvalósítva, hirtelen hátbadöf.   

Előre  bocsátom:  a  téma,  amelybe  ezennel  belefogtunk – rendkívüli  módon összetett,  bonyolult;  erőteljes 
szintetizáló  és  elvonatkoztató  készséget  igényel,  úgyhogy  aki  eddigi  életében  nem  jutott  el  a  kétágú 
(egyidejűleg  kettős,  kétirányú,  párhuzamos,  parallel,  szimbolikus,  alternatív,  stb.)  gondolkodásmód 
elsajátításáig, az, kérem, itt és most hagyja abba fejtegetésem olvasását. Csak elpocsékolt idő.
A jelen tanulmány ugyanis nem egy állatkerti séta története.

Másrészt viszont: a kulcs, amelyet most olvasóm kezébe nyújtok – valóságos „általános  
sperhakni”,  amely minden titkos ajtót  feltár.  Ez a világ,  amelyben élünk – amúgyis  a 
Kékszakállú  Herceg  vára. Aki  nem  ismeri  a  paprikáskrumpli  (serpenyős  rostélyos)  
alkotóelemeit  és  ételreceptjét,  az  nem  tud  paprikáskrumplit  főzni,  mégha megfeszül se. 
Más. Az internet ugyebár egy szabad felhasználású információs óceán. Ámde aki  nem 

ismeri, hogy mit, hol és hogyan keressen, aki nem ismeri  a 
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szisztematikus  keresés  módszereit  és  kulcsszavait,  az  sosem  találja  meg  a  lényeget  –  heteket  tölthet  a 
számítógépe előtt, akkor sem fog megtanulni, megérteni semmit. 

Használjátok hát a rejtélyek kulcsát, egészséggel!
Ismerjétek meg az elveszett/ellopott koponyák halottgyalázóit! 

Fejnélküli lovas

A köznapi beszédben rengeteg olyan szót, kifejezést, szóképet, metaforát használunk, amelynek sokszor  a 
használt jelentésével sem vagyunk tisztában, nemhogy az átvitt értelmű szakrálissal, amely – talán mondanom 
sem kell! – pedig az eredeti, az igazán fontos jelentés, szemben a hétköznapival, mely csak praktikus napi cé-
lokat,  mármint a mindennapok operatív kommunikációját  szolgálja. Ilyenekre gondolok, mint:  „fejvesztve  
menekül”,  „fejetlenség”,  „fej-  és  jószágvesztés”,  „fejvesztés  terhe alatt”,  vagy épp’  az  angolszász mon-
davilágból ismert „fejnélküli lovag” rémes, legendás alakja.
Vagy: hogy a fejsze (a pallos) immár a fák gyökerére vettetett.
A fejünket ma is könnyen elveszíthetjük – mindkét értelemben…
A  guillotine-t  egy  okkult  francia  találta  ki,  s  nem  egyszerűen  csak  a  kivégzések  technikai  eszköztárát 
szaporítandó, hanem hogy viszonylag könnyen lehessen híres emberek koponyáihoz jutni.

A múlt, a jelen és a jövő – a felszín és a háttér  – egyszerre, együtt munkál bennünk; még 
akkor is, ha merő tudatlanságból, makacsul egy dimenzióban kívánjuk látni ezt a matrjoska-
világot. Test és lélek – a perc és az örökkévalóság – alkalmi egysége vagyunk csak. 

Fej és koponya

Nyilvánvaló,  hogy  emberi  életünk  központi  „testrésze”  a  fej;  amely  minden  gondolat,  ötlet,  terv  vagy 
irányadó  utasítás  „természetes”  forrása,  kommunikációs  és  operatív  cselekvő  központja.  (Megjegyzendő, 
hogy ámbár az emberi tudat székhelye az agy, amely mint az idegrendszer centruma, a fejünkben foglal helyet  
– érzelmeink, s különösképpen  a hitünk „testi szerve”  a szív, amely egyben a transzcendens lelki funkciók  
gyakorlója is.) A fej – miután a gazdatest elporladt – megmaradó „ereklyéje”  a koponya, amelyet idegen 

szóval  golgotának  is nevezhetünk. Jézus Krisztust  a Golgotán, a Koponyák Hegyén 
feszítették keresztre 2000 éve a rómaiak…

A  magyar  Zelnik  József,  templomos  nagymester „Testamen  –  
Leonardo evangéliuma” című okkult  history-fiction könyvében  a 
zugboncnok  Leonardo,  az  ördög  Mefisztofelésszel kötött  alkuja 

értelmében felboncolja a megfeszített Jézus  Krisz-
tust,  hogy  megta- lálják  a feltámadás  szervi  attributu- mát,  mielőtt 
feltámadna.  - „Milyen  emberi,  mélységesen emberi  az  a 
gondolat,  hogy  a  Sátán  az  Isten  elsőszülött  lázadó fia."  -  írja 
több  tucat  levágott fej grafikái közé elbújtatva. „Amikor Gerbert  de 
Aurillacot  Rheims érsekévé szentelték, megeskették: … nem imád titokban fejet …” 

A levágott  fejet –  a Baphomet  nevű  bálvány  (a  szó  a Mohamed 
név  nyelvileg  „elfuserált”,  templomos  változata)  szimbólumát,  melyet  egyes  
szakértők  a  lefejezett  Keresztelő  Szent  János  johannita  kultuszából  e- redeztetnek  – 
ma már főként politikai ellenfelek, s a másként gondolkodók rémisztgeté- sére  használ-
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ják csak templomos szabadkőművesek. A fejnélküli lovas ma már Britanniában sem kísért. Ám pl. a Várhegy 
kazamatái, a rendszerváltás páncélszekrényei, egyes internetes jegyzőkönyvek ma is koponyákkal és lábszár-
csontokkal,  olykor  csonthiányos  csontvázakkal  vannak  teli.  A  testtől  elvált  vagy  elválasztott  koponyák 
sokmindenre alkalmasak – vö. pl.  Mária Magdolna koponyájának dél-franciaországi kultuszával!  -, amit az 
afrikai őserdők (a szubogók) vudu rituáléi és a délamerikai indiánok máig fennmaradt, inka és azték eredetű  
varázslatai alapján leginkább fekete mágiának nevezhetünk. A varázslók s az elvarázsolt népek hite szerint a 
halott  ember  koponyája  megfelelő  rituálé  keretében  egyaránt  felhasználható  a  halott  szellemi  kisugár-
zásának erősítésére, vagy gyengítésére attól függően, hogy a megren- delő  hatalom 
– a törzsfőnök vagy a törzsi varázsló – épp’ mit tart „politikailag” kor- rektnek, 
illetve  kívánatosnak.  Ma  is  sziklaszilárdan  hiszik,  hogy  a  halott szelleme  a 
gazdatest  halála,  lebomlása  után  is  a  koponyában  marad, kommunikálni 
lehet vele, sőt, a fekete mágia – amely egy sajátos, okkult „interface”  –  eszközeivel  
a halott  minden tudása, egykor megszerzett  exkluzív élettapasztalata tetszés  szerint 
lehívható, s átmenthető egy fogadó szellem koponyájába, ily módon 
újrahasznosítva  régmúlt  idők  immáron  elfeledett  ismereteit,  tárgyi tudását  és 
rendszerszemléletét.
    
Aki iszik a halott koponyájából, az megszerzi az elhalt minden tudását, ismeretét, élettapasztalatát – így tartja 
a varázslók ősi hite. Bizonyos szertartások révén az is elérhető, hogy az elhalt szelleme (mint donor) egész 
személyiségében  átköltözzék  a  kijelölt  befogadó  élő  személy koponyájába, 
ehhez  természetesen  mindkét  személy  kölcsönös  beleegyezése 
szükségeltetik. Akár fúzió, akár megkettőződés az eredmény, gyakor- latilag 
megvalósul  a  reinkarnáció.  Az  ősi  népek  nem  hisznek  a  spontán 
reinkarnációban –  ehelyett  ők  maguk  valósítják  meg,  rituális szertartásaik 
gyakorlása során.
A rituálé egy ritka „technikai-anyagi eszköz” jelenlétét is igényli.       
  
A kristálykoponyák rejtélye (az alább említett mű idézeteivel)

A „Kristálykoponyák  rejtélye”  című könyv  szerzői  -  Chris  Morton és Ceri  Louise  
Thomas -  egy  ősi  amerikai  legenda nyomait  járják  körül,  mely  szerint  létezik  13 
átlagos emberi méretű kristálykoponya, amely képes a beszédre, s fontos információkat 
tartalmaznak az emberiség eredetéről, a világegyetem rejtélyeiről. De ez a tudás csak 
akkor válik számunkra is hozzáférhetővé, ha mindegyik előkerül, és egybegyűjtik őket, 
ehhez azonban az emberiségnek el kell érnie bizonyos fejlettségi szintet.  Több ilyen 

kristálykoponya azonban máris előkerült.  Mindegyiknek rejtélyes  az eredete, és valamennyit  paranormális 
tevékenységekről és hihetetlen szellemi vagy gyógyító hatalmakról,  képességekről szóló történetek lengik 
körül.

A mindentudás edényei

„Tudni akarjátok az eredetét a tárolóedénynek, amelyet ti  kristálykoponyának hívtok... Sok-sok évezreddel 
ezelőtt alkották, egy magasabb intelligencia képviselői. Egy olyan civilizáció tagjai, amely megelőzte azokat, 
akiket  ti  majáknak hívtok.  (A  maják  és  számos  más  törzs  is,  a  koponyák  őrzőjének  vallja  magát.)  A 
civilizációnk akkoriban már sokkal fejlettebb volt, mint a tiétek most. Ez  a tárolóedény tartalmazza sokak 
elméjét,  és  az egy elmét. Nem az általatok fizikainak nevezett eljárás útján készült.  Jelenlegi formájába a 
gondolat hatalma öntötte... A világ java része, amit mi teremtettünk,  a szellem erejével jött létre. A szellem 
teremti meg az anyagot. Ti is meg fogjátok mindezt érteni, és a kristálytechnológia a maga teljességében is 
rendelkezésére fog állni azoknak, akik megértik, hogy a kristály az élő anyag, és hogy a szellem az anyag 
szerves  része. Ez  az  edény  azért  kristályosodott  ki,  mert  neked,  a  három  dimenzió  által  behatároltan, 
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szükséged van a látásra, a hallásra és a tapintásra. A formája megkönnyíti,  hogy az elméhez csatlakozzék, 
anélkül, amit ti  személyiségnek hívtok. Ti azonban tisztelitek a személyiséget, a fejet, az agy keretét, így az 
edény  ebben a formában őrzésre és oltalomra talált a korok során. Az edény földi életének hossza 17 000 
esztendő  volt;  generációról  generációra  örökítették,  csiszolták  homokkal  és  szőrrel,  így  sértetlen 
maradhatott.” 

Az „atlanti” civilizáció

„További edények fognak előkerülni, számosan vannak még; miután sem egyetlen ember, sem egyetlen szel-
lem nem birtokolhatja az összes tudást. Az edények mindegyike tartalmazza az információt, hol található meg 
a többi. Egy váratlanul kerül majd elő a régióból, amit ti Dél-Amerikának hívtok, egy másikat pedig akkor 

találtok meg, amikor az általatok Atlantisznak hívott, elveszett civilizá-
ció újra felmerül előttetek. Amikor valamennyi tárolóedény újra együtt 
lesz, bámulatos tudásnak lesztek a birtokosaivá: a fény és a hang lesz a  
kulcs.
Amikor  a  megfelelő  rezgést  előállítjátok,  megkaptok  minden 
információt, amelyre szükségetek van. De az idő még nem jött el. Még 
mindig  vannak  olyanok,  melyek  még  formát  sem nyertek;  s  mások, 
melyek  biztonságban  pihennek  az  óceánok  mélyén.  
Ma még túl veszélyes lenne az embernek birtokolnia ezt az információt; 

túl  korai  lenne  az  evolúció  szempontjából,  mert  az  emberiség  még  mindig a  pusztítás  eszközeinek 
fejlesztésére  tör.  Rátok  akartuk  hagyományozni  az  egység  koncepcióját,  de  a  ti  elmétek  ma  is  csak  a 
széthúzást kutatja. Ahogyan ti mondjátok: aki keres, az talál. Már megkezdtétek a különválást, de nem lesz 
tovább. Vágyatok a széthúzásra elvezet a pusztulásotokhoz. Mert a széthúzás megsemmisülés és halál. Máris 
érezzük a szétválás befolyását az erőszakban, egyre több az erőszak ezen a bolygón. Erőszak az ember ellen, 
erőszak a természet ellen, erőszak a Föld ellen.”

Azóta a Föld bolygó globális elitje minden tudományos eszközével és felhalmozott-koncentrált erőforrásaival 
lázasan  keresi  a  megfelelő  rezgés-generátort,  amely  a  jelzett  frekvenciát  állítaná  elő.  Ez  most  hirtelen 
fontosabbá vált a Szent Grál, Jézus Krisztus sírja, a Frigyláda (frekvencia-generátor vagy mannagyártó au-
tomata?) a manna (monoatomos, kristályszerkezetű arany), stb. felfedezésénél, vagy a Világegyetem, az űr 
meghódításánál.
Mert a kristálykoponya fontosabb lehet, mint a Bölcsek Köve. 
 
Az „atlantisziak” üzenete

„Megértjük,  ismerni  akarod az emberiség  eredetét.  El  akarjuk hát  mondani  neked,  hogy a saját  eredeted 
formája  a gondolat volt, és hogy felfelé kell vetned a tekintetedet, nem lefelé. A kezdetei annak, amit ti  a 
saját civilizációtoknak hívtok, több mint 15 000 évre nyúlnak vissza: ti Atlantisznak hívjátok. A mi civilizáci-
ónk  számos  bizonyítéka  még  mindig  az  óceán  mélyén  nyugszik.  Bimini  közelében  máris  történtek 
felfedezések. Újabb felfedezések lesznek Dél-Amerikában, Ausztráliában és Egyiptomban. Amit ti a sivata-
goknak  hívtok,  ott  bukkantok  a  tudás  legjavára.  De  civilizációnk  nyomaira  fogtok  bukkanni  a  legtöbb 
szárazföldön  is,  és  sok  található  a  tengerek  alatt,  különösen  az  óceánok  mélyén,  amit  ti  Atlantinak  és 
Indiainak hívtok, valamint a Holt-tengernek nevezett hely alatt. 

A Föld felszínének közelében, felfedezésre várva, megtalálhatók a mi civilizációnk 
maradványai. Ezek a felfedezések zavaróak lesznek és diszharmóniát fognak okozni, 
de szükségetek van rájuk, hogy csökkentsék a széthúzást. Számos felfedezés még nem 
érett meg. Csak azokat engedhetjük meg nektek, amelyek nem taszítanak a teljes pusz-
tulásba benneteket.  Mi másik világból érkeztünk a Földre. Egy másik dimenzióból 
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érkeztünk a ti dimenziótokba. Tapasztalni jöttünk, mert szükségünk volt a sűrűség megtapasztalására. Az élet 
a Földön még csak primitív formában létezett, de mi fizikai alakot öltöttünk, ami számotokra is felismerhető. 
Nem akartunk mi mást, mint megtapasztalni az anyagi sűrűséget - tudást és megvilágosodást hozni közétek. 
Számtalan relikviánk, és tudásunk sok bizonyítéka található meg elszórtan a kontinenseken és tengerekben. 
Még mindig számosan vannak közöttetek, akik tudni akarják a mi helyünket a ti világegyetemetekben. Még 
mindig  ragaszkodtok  ahhoz  az  elképzelésetekhez,  hogy  a  harmadik  dimenzióból  jöttünk,  és  képtelenek 
vagytok elfogadni, hogy léteznek más dimenziók is, túl a hozzávetőleges tér-idő relativitáson. Az idő lényegi  
valója nem más, mint illúzió. Az időt valójában egy magasabb rendű intelligencia alkotta, mint az agy és a  
testi funkciók feletti kontroll egy formáját. Ez „ideiglenes oltalom” az anyag hirtelen lebomlása ellen, de mint 
ilyen, alapjában véve nem is létezik. Jóllehet  a testen és az agyon túl létezik, az idő az anyag teremtése.  A 
gondolat időtlen. Az idő, mint mechanizmus, csakis az anyagra és a kurrens elmére, a tudatra vonatkozik – s 
nem a gondolatra vagy a szellemre -, hogy a harmadik dimenzió kötelékén, és az általatok Földnek nevezett 
kis  planéta  határain  belül  tartson.  Arra  ösztönzünk  benneteket,  hogy fedezzétek  fel  az  igazságot,  annak 
megértését, hogy az elme képes a megértésre, és nem szükségképpen az agy. Az idő számotokra számokban 
ölt  testet.  Mi  azt  közöljük  veletek,  hogy  a  számoknak  és  az  időnek  nincs  mélysége.  Ezeket  pusztán 
beleprogramozták a jelenkori  elmébe,  mint  védelmet,  csak hogy  az idő és a tér korlátain belül tartsanak 
benneteket.  Vannak funkciók,  melyek  nem az elméhez tartoznak,  hanem sokkal  inkább az agyhoz.  Ezek 
valójában  az  agy  diszfunkciói,  melyek  feladata  benneteket  a  háromdimenziós  fizikai  világhoz  kötni.  A 
viszonylagosságok, mint  a számok, az idő és a tér, az agy azon funkciói, melyek  csak a harmadik dimen-
zióhoz kapcsolódnak.  A jelenkori elmétek foglyul tart benneteket a térben és időben, az anyagi és fizikai  
valóság foglyaként, melyet ti  „realitás”-nak hívtok. De az idő káprázatának fenn kell még maradnia egy 
ideig.  Azért  jöttünk  el,  hogy figyelmeztessünk,  az  elszakadás  máris  megkezdődött.  A pusztulás  máris  a 
kezdetét  vette.  Az elszakadás gondolatisága gyökeret  vert,  és máris  súlyos  események  vették kezdetüket. 
Számotokra,  primitív  tudásotokkal,  máris  olyan  dolgok  kezdődtek  el,  amelyek  visszafordíthatatlanok.  A 
tudósaitok  játszadozásával  vette  kezdetét,  akik  elhajlították  a  hang-és  a  fényhullámokat,  amit  ti  az 
atmoszférátok  részecskéinek  neveztek.  Észre  fogjátok  venni,  hogy  mennyi  pusztító  hullám  csapódik 
bolygótok felszínébe. Az atmoszférába történő folyamatos beavatkozásotok egyre több pusztulást fog okozni: 
szokatlanul szélsőségesen változó időjárási viszonyokat, gyors, gyökeres klimatikus átalakulást, sőt, még a 
szárazföldek jelentős elmozdulását is. A civilizációtok durván félreértette a fényt, a hangot és az anyagot. 
Ezért van az, hogy csak annyit fedeztetek fel belőle, amennyi a legközelebb esik hozzátok. De a tudósaitok és 
a kormányaitok még mindig olyan játékokkal játszanak, amelyeket nem értenek. A fénnyel és a hanggal ját-
szanak, azzal, amit ti részecskéknek és sugárzásnak hívtok, és a pusztulásba taszítanak. De miután a reakció 
nem azonnali, és nincs nyilvánvalóan a közeletekben, addig fogjátok mindezt folytatni, amíg az egész bolygó-
tok el nem pusztul. Ahogyan azt már elmondtuk, a jelenkori elmétek nem keres mást, csak a különválást. A 
vágyatok  a  különválásra  –  értsd:  az  individualizálódásra -  nem  vezet  el  máshová,  csak  a  társadalom 
atomizálódásához,  széteséséhez,  vagyis  a  teljes  pusztulásotokhoz.  Mert  ez  ugyanaz  az  elme,  mely  az  
Özönvizet  is  okozta,  és  a  szárazföldek  korábbi  pusztulását.  (Megjegyzésem:  a  szcientológia  ezt  reaktív  
elmének hívja.) A globális (le)pusztulás ismét elkezdődött. Máris érezhető a széthúzás növekvő befolyása a 
világotokban.  De ti  még most  sem vagytok mindennek tudatában,  mert  ti  magatok éltetitek.  Mi azonban 
elmondjuk nektek, hogy a Föld nagy változások előtt áll. A bolygótok maga is meg fog változni, ahogyan az 
időjárás  is,  és  ahogyan  minden  más  is,  amit  a  Földről  jelen  pillanatban  tudtok.  Változások  lesznek 
(megjegyzésem: vannak!) a Földön az emberi életformában, a flórában és a faunában, a szárazföldön és a ten-
gerekben, magában, az atmoszférában. 

Nagy horderejű, általános és globális katasztrófa fog bekövetkezni. A katasztrófa már el is kezdődött. Rá 
fogtok jönni, hogy egyre több halál férkőzik az életetekbe a bolygótokon. Rá fogtok jönni, hogy ami a föld-
ben növekszik, óriási változásokat fog okozni, és látni fogjátok, hogy amit elvetettetek,  mennyi halállal fog 
kikelni. Hatalmas pusztulást fogtok látni a sugárzás - ahogyan ti neveznétek - által, ami a bolygótokra tör. A 
vizeitek felmelegszenek, és a szárazföld el fog tűnni a hullámok alatt. A földtömegek eltűnnek, a tengerek, az 
óceánok szintje pedig felemelkedik. Hatalmas szakadás lesz a Földön, mely a Föld belsejéből ered. A Föld 
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mágneses pólusai felcserélődnek, a magnetoszféra máris mozgásban van. A Föld ketté fog válni. Egy elekt-
romágneses kisülés halad a Földből az atmoszférába, ahol a szennyezettség jelei máris megjelentek. Ezt te-
szitek a Földdel a negatív energiáitokkal.”

A kristálykoponyák célja

„És ezért is hagytuk hátra a számotokra ezeket az edényeket, a ti időtök szerint hosszú idővel ezelőtt, amikor 
ráébredtünk,  mennyi  minden  el  lett  feledve  a  fizikai  dimenzióvá  válás  eredeti  céljaiból.  
Amikor rádöbbentünk, hogy távlatában a széthúzás gondolatisága nyert teret, s hogy nagy katasztrófák várnak 
a  Földre,  úgy  döntöttünk,  visszatérünk  eredeti  dimenziónkba,  bár  hátrahagytuk  nektek  elménk  szellemi 
örökségét. Tudtuk, hogy lesznek olyanok, akiknek a tudása és spirituális fejlettsége a jó útra terel benneteket. 
Tudtuk, hogy a katasztrófa miatt,  mely a bolygóra vár,  lesznek olyanok, akiknek elő kell  majd hívniuk  
reinkarnációs  emlékeiket,  hogy  meggyógyítsák  az  elszabadult,  megvadult  világot.  Hogy  szeressék,  és 
tanácsaikkal szolgáljanak, hogy megmenthessék ezt a valós tudás nélküli világot, melyre egyébként a pusz-
tulás tüzei várnak. Amikor eljön az idő, azok számára,  akik a spirituális tudást keresik, az lesz a legfőbb 
kötelesség, hogy figyelmeztessenek mindenkit:  a Föld ki fordulni sarkaiból. Ebben az edényben (értsd:  a 
hátrahagyott  kristálykoponyákban),  és a többiben, mindent  megtaláltok,  amire szükségetek lehet.  A teljes 
tudásunk kristályosodott ki benne, és idővel mindez a tudomásotokra jut. Azzal a szándékkal készültek, hogy 
e kristálykoponyák révén aktiváljuk a közösségi tudatot, mikor a Földnek erre szüksége lesz. Mindez máris 
elkezdődött; ahogyan ti mondanátok: itt és most. Azért vagyunk itt, hogy elmondjuk, nagy változás kezdődik, 
kezdődött  a  szülőbolygótokon  belül.  Arra  ösztönzünk  benneteket,  tudassátok  az  emberiséggel  mindezen 
ismereteket,  amit  átadtunk, abban a reményben,  hogy a pusztulás  mértéke csökkenthető legyen,  mégha a 
krízis nem is kerülhető el. Az őslakos amerikaiak között a mesélés hagyománya az eszköz, hogy titkos tanítá-
saikat egymásnak generációról generációra átadják.” 

A Megcsavart Hajszálak tanítása 

A  cherokee-k  „Megcsavart  Hajszálaknak”  nevezik  a  hagyományőrzőket,  kik  több  mint  400  különböző 
néptörzs  tagjait  foglalják  magukban egész  Észak-,  Közép-  és  Dél  Amerikában.  A Megcsavart  Hajszálak 
öregjei a következőket mondták el: 

„Kezdetben  12  világ  is  létezett  az  emberi  élet számára.  Ezek  a  planéták 
különböző napok körül keringtek, s a vének egy Osiriaconwiya nevű bolygón 
találkoztak. Ez a világ a negyedik bolygó a Nagy Kutya csillagtól, a Szíriusztól 
számítva.  Két  napja,  és  két  holdja  is  van.  Itt  találkoztak  a  vének,  hogy 
megvitassák  a  gyermekek  bolygójának  a  helyzetét.  Ez  az  a  planéta,  melyet 
napjainkban  benépesítünk,  vagyis  a  Föld.  A  mi  nyelvünkön  Eheytomának 
nevezzük, de a gyermekek bolygóját is értjük alatta, mert ez a legkevésbé fejlett 

az ember által belakott bolygók közül. Valójában tehát egy 12 planétából álló nagy család vagyunk. A többi 
(11)  bolygók  mindegyike  vette  a  történelme  során  felgyülemlett  tudását,  s  a  hatalmas  tudásanyagot  egy 
holografikus számítógépbe, egy kristálykoponyába táplálta. Ezek mind tökéletesen makulátlan kristálykopo-
nyák voltak. A koponyáknak mozgatható állkapcsa volt, akárcsak a mi koponyáinknak, ezért gyakorta utalnak 
rájuk úgy,  mint  éneklő  koponyákra és  a  teljes  konfiguráció  az „Osiriaconwiya Bárkája” nevet  viseli.  A 
legjobban talán úgy érthetjük meg ezeket, ha elképzeljük azokat a számítógépeket, melyekkel napjainkban 
nagy  mennyiségű  információ  is  tárolhatóvá  s  elérhetővé  válik  számunkra.  Valamennyi  kristálykoponya 
roppant mennyiségű adatot foglal magában, és ha tudjuk a módját, ehhez hozzá is férhetünk. Akárhogy is, 
kozmikus véneink fogták  a Bárkát,  s az emberek által  benépesített  12, általunk szent planétának,  vagy a 
„nagyanyák”-nak  nevezett  világ  valamennyi  tudását  beletáplálták,  majd  idehozták  őket,  és  munkálkodni 
kezdtek, hogy megtanítsák minden interplanetáris tudásra „a Föld nagyanya” gyermekeit. A kozmikus vének 
megtalálták a  módját,  hogy képesek legyenek kommunikálni  a kétlábúakkal,  idelent,  Föld nagyanyán.  És 
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valóban! Ez volt a leghatásosabb és a legértékesebb ajándék, amit a Föld gyermekei kaphattak, hiszen ez volt 
a Tudás ajándéka. Ez volt a legnagyobb ajándék, mert ez volt a gyökér, melyből a fejlődés szárba szökkenhe-
tett, ez volt az alap, amelyre minden felépülhetett. Eredetileg tehát ez történt, s volt egy időszak, amikor óriási 
fejlődés ment végbe. A más bolygókról származó vének kioktatták a Föld gyermekeit, és nekik adták, amit „a 
pajzsok tanításának” hívnak. Az öregek a Föld lakóival a saját bolygójukról két hatalmas kupola - egy vörös 
és egy kék – segítségével kommunikáltak, amelyek az óceán mélyén helyezkedtek el. És segítették a Föld 
népeit, hogy felépítsenek négy nagy civilizációt:  Lemuria, Mu, Mieyhun és Atlantisz civilizációit. És arra 
használták a koponyák tudását, hogy nagy misztikus iskolákat hozzanak létre, a rejtett bölcseletek iskoláit, és 
titkos gyógyító (vö.: „karitatív”-) szervezeteket. Kezdték széles körben elterjeszteni a tanokat. Az információ 
megközelítőleg 750 000 esztendővel ezelőtt érkezett meg, és 250-300 000 esztendővel ezelőtt kezdődött el a 
terjesztése „Föld nagyanyán”. A tanítások segítségével további koponyák készültek a Földön, ám ezeknek, bár 
életnagyságúak voltak, nem volt mozgatható az állkapcsuk. Számos ilyen koponya létezik, melyeket beszélő  
koponyákként ismerünk, hogy megkülönböztethessük őket a Bárka eredeti éneklő koponyáitól, amelyek a 12 

világ valamennyi tudását összevontan tartalmazták. A koponyákat  egy piramis  belsejében 
tartották,  a  Bárkaként  ismert,  hihetetlenül  monumentális  formációban.  A Bárka  a szent  
bolygókról származó,  körben  elhelyezett  12  koponyából állt,  egy  tizenharmadikkal,  a 
leghatalmasabbal,  a formáció középpontjában.  A tizenharmadik koponya képviselte  vala-
mennyi világ kollektív tudatát s kapcsolódott valamennyi szent planéta tudásához. Az utazó 
emberek az éneklő koponyákból álló Bárkát először az olmékként ismert néphez vitték el, 
majd a maják vették át, azután az aztékok (Teotihuacanban őrizték). Napjainkban ez a tudás 
még mindig a „Megcsavart Hajszálak” birtokában van. Az aztékok pedig arra használták fel 
a koponyák hatalmát, hogy másokat irányításuk alá vonjanak, hogy visszaéljenek a saját 

erejükkel,  és hatalmassá tegyék önmagukat.  Olyan hatalmassá váltak,  s  az erejük oly’  pusztító  méreteket 
öltött, hogy meg kellett őket állítani. Az egyetlen hatalom, amely képes volt megtörni az aztékokét, a spanyol 
birodalom volt.  A Bárka még Teotihuacanban volt,  amikor  Hernando Cortez leigázta az amerikaiakat.  A 
papok, akik Cortezzel érkeztek, meghallották a kristálykoponyák hírét, és az információt eljuttatták Rómába, 
a pápának is. A kor katolikus pápája pedig így rendelkezett: ezt a tudást meg kell szerezni. Jobban akarta a ko-
ponyákat, mint a birodalom minden aranyát és minden gazdagságát. És habár a Bárka akkoriban még jól el 
volt rejtve a föld színe alatt,  a spanyol katonák eljöttek, s egy belső árulás folytán sikerült tudomást sze-

rezniük  a  rejtekhelyről.  De  mielőtt  még  megkaparinthatták  volna  a  kris-
tálykoponyákat,  a jaguár papok és a sas harcosok megfogták a  koponyákat,  s 
elmenekültek  velük.  Néhányat  korábbi  maja  területekre  vittek,  mások  Dél-
Amerikába kerültek, megint mások szétszóródtak, szerte a világban. Így a kopo-
nyák, történelmük során első ízben itt, „Föld nagyanyán” elváltak egymástól. A 
koponyáknak ma odakint kell lenniük és vándorolniuk, hogy távol legyenek egy-

mástól, amíg el nem jönnek azok az idők, amikor megtanulunk osztozni egymással a tudáson, gondoskodunk 
egymásról, tanítjuk egymást és békés, harmonikus világot teremtünk a „Föld  nagya-
nyán”.  Azonban  mindenki  tudja,  hogy  napjainkban  a  „Föld  nagy- anyán” nem ez 
történik,  ezért  a  koponyáknak  továbbra  is  odakint  kell  lenniük,  és vándorolniuk. 
A legenda viszont úgy tartja, hogy egyszer  valamennyien vissza fog- nak  térni  a 
családjukhoz; ha ez a bolygó végre hajlandó lesz felnőni, megérni, és békében  csat-
lakozni a bolygók családjához.” 

Beszűkült akadémikusok

„A  világnézet,  amely  tudósaitok  és  akadémikusaitok  sajátja,  minden,  csak  nem  az  emberiség  és  annak 
történelmének  nézőpontja,  hanem  csak  egy  nagyon  is  beszűkült  látásmód.  Ez  az  oka,  hogy  egyetlen 
archeológus sem képes valódi magyarázatot adni a kristálykoponyák csodájára. Nem tudják megmagyarázni 
még  Teotihuacan  piramisait  sem,  vagy  azokat,  melyek  az  ősi  Egyiptomból  származnak.  Képtelenek 
magyarázatot találni a roppant kőtömbökre, melyeket a perui inka birodalom használt. Nem találnak választ 
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rá,  hogy mi,  ilyen  egyszerű  és  primitív  emberek,  hogyan  voltunk képesek azokat  mozgatni.  Nem tudják 
megmagyarázni, a népem hogyan tett szert arra a technikai precizitásra, mely az ilyen épületek létrehozásához 
szükséges. Senki sem tudja megmagyarázni, hogyan készültek a piramisok, és hogyan lehetséges az, hogy 
éppen a legősibbek lettek a legpontosabban és a legszebben kialakítva. Nem találnak rá magyarázatot, hogyan 
lehettek  az ősi egyiptomiak vagy az olmékok, a maják és az aztékok közönséges törzsekből egyik napról a 
másikra építőmesterek?” 

A földönkívüliek

„Tudjátok,  a  földönkívüliek  -  ahogyan  ti  nevezitek  őket  –  voltak  azok,  akik  elhozták  nekünk  a 
kristálykoponyákat.  Mi égi isteneknek,  vagy égi embereknek nevezzük őket.  Ezek az égi emberek  a Víz  
Harmadik Világának vége felé keresték fel a Földet. A Víz Harmadik Világa hosszú-hosszú idővel ezelőtt 
zajlott le, még a kontinentális  elsodródás előtt,  amikor a világ valamennyi  szárazföldje egyetlen, Teknős-
szigetként ismert kontinenst alkotott. Az égi istenek a kezdetek kezdete óta látogatták a Földet, és azóta is 
több alkalommal eljöttek ide. Gyakorta csak nagy tanítóként emlegették őket, és olyan neveket kaptak, mint 
Közép-Amerikában  Quetzalcoatl,  vagy  Dél-Amerikában  Virarocha.  Sokszor  jöttek  olyankor,  amikor  az 
emberiség éppen küzdelmet folytatott egymással, vagy olyankor, mikor nem voltak törvények, vagy egyéb 
okokból éltünk szegényesebb életet. Segítőkként, gyógyítókként léptek fel; -s megpróbálták megtanítani az 
emberiséget, hogy békében éljen. Az égi istenek segítették a korai embereket abban is, hogy a klasszikus világ 
csodáit létrehozhassák. 
Az  emberiség  átalakult  a  saját  galaxisunkból,  és  a  távolabbi  bolygókról  származó  lényekkel  való  kap-
csolattartás  során.  A  földönkívüli  civilizációkkal  folytatott kom-
munikáció, ismeretcsere kulcsszerepet kezdett játszani a fejlő- désben,  és 
sokkal  nagyobb mértékben,  mint  azt  képzelnénk.  De amit  el akarok 
mondani,  sokkal  mélyebbre  nyúlik  vissza.  Elvisz  bennünket legkorábbi 
őseink  idejébe.  Elmondom nektek  a teremtés  igaz  történetét úgy,  ahogyan 
annak idején én is hallottam az őseimtől.” 

A neandervölgyiek

„Kezdetben béke honolt a Földön. Az emberek, akik akkoriban éltek,  nem 
voltak  homo  sapiensek,  ahogyan  ma  ismerjük  őket.  Ti neandervölgyi  
emberként ismeritek  ezt  a  típust,  de mi  Föld-embereknek nevezzük őket.  Ez  volt 
az Aranykor, mikor a Földön az emberek és az állatok kommunikáltak egymással  és 
harmonikus életet éltek. Számtalan legenda örökíti meg a világ minden részén  ezt  az 
Aranykort. 

Ugyanaz,  mint  ami  a  ti  Ótestamentu-
motokban  is szerepel,  Édenkert  néven.  És  ezt  tudományos 
bizonyítékok  is  alátámasztják.  Még  a  ti  tudósaitok  is  felfedezték, 
hogy őseink  egyáltalán  nem voltak  agresszív  ragadozók,  amilyen-
eknek korábban hajlamosak voltunk tartani őket. Nem is oly’ régen a 
John Hopkins egyetem tudósai ismét megvizsgálták az ősi koponyák 
fogazatát,  és felfedezték,  hogy korai ősünk szinte teljes egészében 
vegetáriánus  volt,  tehát  egyáltalán  nem  öldöste  az  állatokat.  A 
problémát az okozta, hogy fejlődni kezdett, a feje egyre nagyobbá és  
nagyobbá  vált,  miáltal  az  agy  tömege  is  fokozatos  növekedésnek 

indult.  Ez  azért  történhetett  így,  mert  az  agy  tárolta  el  az  összes  genetikai  információt,  ami  minden 
generációval egyre duzzadt, és ahogy nőtt az emlékei(n)k mennyisége, úgy nőtt a fejméret is. Ahogy a fejek 
egyre nagyobbak lettek, a faj női egyedeinek egyre nagyobb gondot okozott az utódok megszülése. Idővel 
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megnőtt a szülés közben elhalt asszonyok száma, miáltal az egész faj továbbélése megkérdőjeleződött. (Meg-
jegyzésem: azután jött  a ragadozó-kannibál cro-magnoni emberfajta, és a káinok „rövid úton” kiirtották az 
ábeleket,  amint  ezt,  noha  szimbolikus  történettel,  de  az  Ószövetség  is  híven  megörökíti.  Ámde  a 
neandervölgyiek kisebb hányada beolvadt,  s így az uralkodóvá váló populáció részeként fennmaradhatott, 
tovább örökítve  az evolúciós  szempontból  értékes,  viszont  sok tekintetben „hátrányos”  géneket.  Példának 
okáért: aki egész életében állatok húsát is fogyasztja, az a neandervölgyi ősök révén fokozottan ki van téve a 
köszvény kockázatának. A neandervölgyi ugyanis azért nem fogyasztotta az állatok húsát, mert a tápcsatornája 
képtelen  volt  azt  megemészteni.  A  köszvényt,  mint  örökletes  anyagcsere-betegséget  tehát  nem  spontán 
génhiba – mutáció – okozta/okozza, hanem a neandervölgyi genetikus örökség.)”     

A hiányzó láncszem

„Biztosan  hallottatok  már  az  evolúció  történetének  hiányzó  láncszeméről,  melyről  a  tudósaitok  annyit 
beszélnek, de sem megmagyarázni, sem megérteni nem tudják. Bekövetkezett egy hirtelen és nagy léptékű 
ugrás a törzsfejlődésben, amire nincs magyarázat. Senki sem tudja, miért történt ez az óriási előrelépés, és 
hogy hogyan következett be ilyen rendkívüli hirtelenséggel. Nos, mindez azért történhetett így, mert pontosan 
akkor, amikor a Föld ebbe a krízishelyzetbe sodródott, az égi istenek – vagy,  ha úgy tetszik földönkívüliek 
(megjegyzésem: akik talán azonosak a sumér „annunaki”-val!) - eljöttek az égből, a Plejádokról, az Orionról,  

a Siriusról. Azért jöttek, hogy új otthonra találjanak, itt a Földön, ezen a gyönyörű kék-zöld 
bolygón. Az égi istenek elhozták magukkal a kristálykoponyákat, ajándékként a földlakók-
nak.  Ezek  a  koponyák  tartalmazták  a  más  bolygókról  érkezett  lények  minden  tudását.  A 
koponyákba foglalták kultúrájuk, matematikájuk, tudományaik, csillagászatuk és filozófiájuk 
egészét,  beleértve  reményeiket  és  álmaikat  is.  Lényük  egésze  a  kristálykoponyákban volt 
eltárolva. Elmondhatjuk: nem akármilyen ajándékkal kedveskedtek nekünk!”
 
Közös reinkarnációs emlékezet

„A kristálykoponyáknak azonban volt egy másik funkciójuk is.
Mintaként  szolgáltak  egy  új  fajhoz. Az  emlékek,  amelyeket  az  a- gyunkban 
tároltunk,  átkerültek  a  DNS-be.  Az agyunknak  így nem kellett  már tovább 
növekednie.  A  kristálykoponyák  képviselték  azt  a  szó  szerint 
kikristályosodott  új  formát,  amilyenné  mi  váltunk,  az  emberiség modelljét,  az 
intergalaktikus  család „ember-etalonját”.  Ez megint  olyasmi,  ami a Mózes  I. 
könyvében is megtalálható,  amely elmondja:  „És látták az Istennek fiai  az  
emberek leányait,  hogy milyen szépek azok.”  Amikor a földönkívüliek megérkeztek ide, tudták, hogy nem 
lesznek hosszú életűek a mi atmoszféránkban. Mert akárcsak a földi emberek, „az égi istenek” (megint csak 

vö.: „annunaki”) is halandóak voltak. Megtörtént tehát a kölcsönös átváltozás. 
Ezek a földönkívüliek, az égi emberek, egyesítették a földi emberek génjeit a  
sajátjukkal,  hogy  mindkét  faj  fennmaradhasson,  de  egy  olyan  új  formában, 
amely különbözött  mindkét  korábbi fajtól.  Talán nehéz elhinni,  de ez olyan 
valami, amit ma már nekünk is hatalmunkban áll bármikor megtenni. Nemso-
kára képessé válunk akár egyetlen állati sejt felhasználásával reprodukálni az 
egész állatot, ugyanakkor már ma is  összeolvaszthatjuk két különálló faj gén-
jeit, hogy létrehozzunk egy teljesen eredeti példányt. Az ember – a technikai 

tudása tekintetében – tehát ma már majdnem olyan szinten áll, mint akkori földönkívüli őseink. Hihetetlen 
hatalom birtokosai vagyunk! Ám a csillagközi őseink már hosszú-hosszú idővel ezelőtt elérték ezt a szintet, és 
teljesen  új  fajokat,  új  életformákat  hoztak  létre,  szerte,  a 
legkülönbözőbb közeli  és távoli  planétákon.  Az általuk létrehozott  faj  lett  a  
homo  sapiens,  ahogyan  mi  emberi  lények  magunkat  nevezzük. Egyedül  
ezen az úton volt biztosítható  mind a földönkívüli,  mind az ember előtti  fajok 
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továbbélése –  és békés  „egymás mellett”  élése!  -,  és  mi  megtaláltuk  a módját,  hogy 
egy (hibrid) fajként élhessünk tovább a Földön.”
 
Származásunk titka

„A  kristálykoponyák  az  eredeti  reprezentánsai  annak  az  új  formának,  amivé  lettünk.  Ők  az  emberiség 
modelljei. S ez csak az egyik eleme annak, ahogyan a kristálykoponyák az eredetünkkel és 
a végzetünkkel kapcsolatos információkat tartalmazzák. Ez a valódi oka annak is, hogy a 
bennszülött népek szerte a világon, nemcsak Amerikában, eredetükkel kapcsolatban a csil-
lagokról és az ősi égi istenekről beszélnek.  A maják, a sziúk, a cherokee-k mind egybe-
hangzóan állítják, hogy a csillagokból származnak. Van egy afrikai törzs, a dogon, amely 
mindig is állította, hogy az ősei a Siriusról jöttek, amit ők egy kettős csillagrendszernek 
tartanak. Senki sem hitt nekik egészen addig, amíg a teleszkópjaink eléggé fejlettek nem 
lettek,  hogy felismerhessük, valóban két, egymáshoz közeli  csillagról van szó, amelyek 

közös rendszert alkotnak. Mostanra már a csillagok körül keringő bolygókat is felfedezhettük. Nemsokára 
igazolhatjuk majd,  hogy  a más életformák számos más bolygót  is 
benépesítenek,  még  saját  galaxisunk  határain  belül  is. 
(Megjegyzésem: a csillagászok éppen a napokban fedeztek fel egy viszonylag 
közeli, Föld típusú bolygót a Tejútrendszerben.) Vannak olyanok is, akik  azt 
állítják,  hogy  a  Földről  jöttünk.  Mindkét  pártnak  igaza  van. 
Valamennyien kettős ősiséggel, vagyis kettős genetikus emlékekkel  rendelke-
zünk.  Valójában  a  DNS-ünknek  is  ezért  van  két  ága.  Eredetileg  az  egyik  szál  tartalmazta  a  mi  földi  
emlékeinket, a másik égi őseinkét. A tudósok nemsokára fel fogják ismerni mindezt. Az egyik ok, amiért a 
koponyák kvarckristályból készültek, mert a szilikont az égi istenek vezették be saját genetikus struktúránkba. 
Az életformánk teljes egészében szén alapú volt. A szilikon azonban most már ott van a vérünkben. Így tehát 
a részünkké vált az a kristályos mátrix, amely a galaxis többi részéhez köt bennünket. Az őslakosok mindig is 
tudták, hogy  a Földet, a Napot, s minden más planétát kristályos struktúra roppant méretű hálója fogja 
egybe. A háló hangból és színekből szövődött. A Multiverzum egésze  egy struktúra és szervező elv szerint 
épül fel, és ugyanehhez a hálóhoz kapcsolódik, akárcsak a mi Földanyánk. A tudósaitok nemsokára ezt is 
felfedezik. Azért vonzzák a kristálykoponyák magukhoz az embereket, mert felszabadítják a belső tudást; a 
tudást, hogy valamennyiünkben ott van egymás mellett a szén és a szilikon struktúra. Ránézünk a koponyára, 
és  eszünkbe jutnak saját  szöveteink,  a saját  lényünk szilikon struktúrája,  mely  az  Univerzum egészéhez 
kapcsol bennünket. 

Az én népem azt mondja:  „Emlékezz az őseidre. Emlékezz rá, hogy ki vagy, és honnan jöttél.” Ez a béke 
üzenete az emberiség egésze számára.  Mert  a kristálykoponyák azért vannak itt,  hogy eszünkbe idézzék  

közös  eredetünket. Ez  a  Föld  valamennyi  lakójának  öröksége.  Valamennyien 
osztozunk  ugyanabban  a  közös  történelmi  múltban:  feketék,  fehérek,  vörösek, 
sárgák, barnák. A Föld valamennyi lakója ebből az ősforrásból ered, a házasságból 
az Ég és a Föld között, a teremtés látható és láthatatlan aspektusai között.” 

Amerikai lelet

Albert  Mitchell-Hedges,  a  híres  angol  archeológus  1927-ben felettébb szokatlan 
leletre  bukkant  Közép-Amerika  vadonjában.  Egy  feltáratlan  ősi  maya  település 
nyomait  fedezte  fel  az  őserdőben,  amelyet  teljesen  benőtt  a  buja  növényzet,  s 
áthatolhatatlan dzsungellé változtatta a várost. Mivel a hagyományos módszerekkel 
lehetetlen  volt  feltárni  a  települést,  az  archeológusok  más  lehetőség  hiányában 

felgyújtották  az erdőt.  Három hektár  vadon veszett  oda a lángokban,  de miután  eloszlott  a  sűrű füst,  az 
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expedíció tagjai elképesztő felfedezéssel szembesültek. Hatalmas, páratlanul kié-
pített  és kiváló állagban fennmaradt településre bukkantak,  mely számos 
piramist, templomot, egy hatalmas amfiteátrumot és még egyéb épületeket számlált. A rákövetkező, részletes 
feltárás során Mitchell-Hedges egyedülálló leletre bukkant, amely „élesen" megosztotta a régésztársadalmat: a 
furcsa tétel egyes vélemények szerint boszorkányos ügyességgel létrehozott hamisítvány, míg mások szerint a 
huszadik  század legfontosabb régészeti  felfedezése.  A vitatott  tétel  egy kvarckristályból  készített  emberi  
koponya, arányaiban és formájában tökéletes, megmunkálási minőségét tekintve példa nélkül egyedülálló. A 
kora meghatározhatatlan, a funkciója nem ismert, eredete szintén sűrű homályba vész. Korábban is találtak 
már ilyesféle darabokat, de más, jóval kezdetlegesebb ábrázolásokkal szemben ez a koponya maradéktalanul  
hasonul  az  emberi  koponyához,  anatómiailag  tökéletes. Nem  tudni,  milyen  módon  készítették:  a 
kvarckristály ily’ precíz megmunkálása olyasféle technológiát feltételez, amely még ma sem áll az emberiség 
rendelkezésére.  A hetvenes  években a Hewlett-Packard laboratóriuma részletes  vizsgálatnak  vetette  alá  a 
különös leletet.  Bebizonyosodott,  hogy  a koponyát  egyetlen  nagy kvarckristályból  alakították  ki,  ámde  a 
készítők egyáltalán nem használtak fémeszközöket. A mikroszkópos vizsgálat során egyetlen karcolást sem 
fedeztek  fel  a  koponya  felületén.  A Mitchell-koponya  tehát  a  mai  napig  régészeti  és  technológiai  para-
doxonnak számít, az archeológusok rémálma, megfejthetetlen rejtély. A Mitchell-féle kristálykoponya mind 
technológiai,  mind történelmi szempontból feloldhatatlan misztérium, egy létező archeológiai  anomália.  A 
lelet pár éven át a régész birtokában volt (Mitchell természetesen átadta a hatóságoknak, ám a helyi kormány 
visszaadta a koponyát, ily’ módon ismervén el a régész feltárások során szerzett érdemeit),  majd végül, a 
harmincas években, egy brazil múzeumba került. 
Ekkorra már legendák tucatjai övezték a Mitchell-féle leletet. 

Okkult harmadik birodalom

Megfigyelték,  hogy  a  kristálykoponya  időről  időre  változtatta  a  színét,  és  a  környezeti  viszonyoktól 
függetlenül, hol elhomályosodik, hol meg fényesen ragyog. Egyes speku- lánsok  úgy 
vélték,  hogy  valamiféle  istenség  koponyája került  elő,  mások  idegen lények  hagya-
tékának tartották a darabot, ismét mások egy történelem előtti, magasan fejlett 
civilizáció bizonyítékát látták benne. 

A  Mitchell-féle  kristálykoponya  olyan  tétel  volt,  amelyet  a  Harmadik  Birodalom  okkultista  szakértői 
semmiképpen  nem hagyhattak  figyelmen  kívül.  Az  SS  ősi  hagyatéki  hivatala,  az  Ahnenerbe 1943-  ban 
különleges ügynököket dobott át Brazíliába, akiknek feladata az volt, hogy elrabolják, majd Németországba 
szállítsák a kristálykoponyát. A náci ügynökök behatoltak a múzeumba, betörték a tárló üvegét, és kiemelték 
a felbecsülhetetlen értékkel bíró darabot. Az épületet azonban már nem tudták elhagyni: megszólalt a riasztó, 
és a múzeum biztonsági személyzete elfogta a tolvajokat. Az Ahnenerbe ügynökeit kihallgatás alá vonták, 
mely  során  bevallották,  hogy  a  náci  kormány  megbízásából  követték  el  a  bűncselekményt.  A  rejtélyes 
koponya megszerzésére tett rablási kísérlet kudarccal végződött, de a Harmadik Birodalom vezetői mégsem 
mondtak le a kristálykoponyáról: újabb ügynököket vetettek be a cél érdekében, ám a következő csoport is 
lebukott.  Ezt követően a múzeum igazgatósága elszállíttatta a felbecsülhetetlen értékkel bíró darabot, s az 
biztonságosabb helyre került. 

Náci főboszorkány

Tény, hogy az Ahnenerbe okkultistái roppant heves vágyat tápláltak a kristálykoponya irányában. A Mitchell-
féle lelet megszerzését Karl Maria Willigut, a titokzatos náci boszorkány, az Ahnenerbe egyik legnagyobb 
hatalmú, mindvégig homályba burkolózó szakembere rendelte el. A fekete mágiával foglalkozó Karl Maria  
Wil1igut úgy vélte,  hogy a lelet  a Halál Istennőjének koponyája, egy ősi árja szakramentum, amely az  
elveszett  Atlantiszról  származott. A  boszorkány  meggyőződéssel  vallotta,  hogy  a  kristálykoponya 
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energiafókusz,  minden másnál fontosabb mágikus tárgy,  az árja szuperember hagyatéka, amely földöntúli 
hatalommal bír. 

Több,  mint  érdekes  egybeesés,  hogy  az  SS  által  használt  legfőbb  grafikus  
szimbólum a koponya (Totenkopf) volt, amelyet Karl Maria Willigut saját kezűleg  
tervezett  Himmler  felkérésére. Karl  Maria  Willigut  szerint  a  Mitchell-féle 
kristálykoponya által lehet megteremteni a Herrenvolk fajt, ez a szakramentum ru-
házza  fel  oly erővel  a  náci  mágusokat,  hogy képesek legyenek az emberi  faj  e-
volúcióját a végső szintre juttatni. A kristálykoponya központi szerepet töltött volna 
be  az  Ahnenerbe  által  futtatott  projektek  sikerre  vitelében.  Karl  Maria  Willigut 
szerint ez volt az a tárgy, amely birtokában az ősi örökség hivatala képes lett volna 

felszabadítani a pogány energiákat, amelyek segítségével a náci varázslók uralmuk alá hajthatták volna az 
egész világot. 

Érthető hát, miért is foglalkozott kiemelten a rettegett SS a koponyával, és miért kívánták oly’ hevesen a 
birtoklását - meglehet, Longinus Lándzsája és a Szent Grál mellett ez lett volna az a kritikus jelentőséggel 
felruházott  ereklye,  amelynek  hatalmát  az  Ezeréves  Birodalom  megalapításához,  az  árja  übermensch 
kitenyésztéséhez kívántak felhasználni a náci okkultisták.

Adolf Hitler „szelleme”

Idézet Jim Marrs „Titkos uralom” című könyvének „A vezér színre lép”  kezdetű 
fejezetéből:  „Eckart,  a Thule  Társaság tagja,  a  Német  Munkáspárt vezetőjét  egy 
katonai hírszerzőügynök személyében lelte meg, akinek eredetileg az volt a feladata, 
hogy  beszivárogjon  a  pártba.  Ez  a  személy  egy  osztrák  születésű bukott  festő 
volt, akit Adolf Hitlernek hívtak, és akit egy alkalommal „az illuminiz- mus  gyerme-
kének”  neveztek.  Dokumentált  tény,  hogy  Hitler  mennyire  osztotta Eckart 
érdeklődését  a  transzcendens  (természetfeletti)  és  az  okkult  dolgok iránt. 
Ausztriában  töltött  gyermekkorában  a  Német  Lovagrendről  szóló meséken  nőtt 
fel. Az I. világháború előtt szűkölködő bécsi festőként élő Hitler gyak- ran látogatta a 
könyvtárakat  és  az  antikváriumokat,  elméjét  ezoterikus  tanokkal és zsidóellenes 
propagandával  tömte  meg.  Hegel  és  filozófiája  tisztelőjeként tanulmányozta 
az ókori történelmet,  a keleti vallásokat, a jógát, az okkultizmust, a hipnózist, a teozófiát és az asztrológiát. 
Közben  hallucinogén  drogok  fogyasztásával  kereste  megvilágosulását.  Ravenscroft  szerint:  „Bécs  óváro-
sában, a könyvesbolt  hátsó irodájában fedte fel Hitler előtt Pretzsche, a bolt tulajdonosa  a Grál keresését 
körülvevő  asztrológiai  és  alkímiai  szimbolizmust.  A  sötétlelkű  kis  púpos  ugyanott  adta  át  szörnyű 
tanítványának  a  drogot,  amely  megidézte  az  aztékok  látnoki  képességeit:  a  mágikus  peyote-ot,  melyet 
istenként tiszteltek.”  Az egykori  brit  kommandóstiszt  arról is  ír,  hogy Hitler  Bécsben lett  az úgynevezett 
„Végzet  Lándzsájának”  fanatikusa.  Ez  a  lándzsa  állítólag  egy  római  katonáé,  Gaius  Cassiusé  volt,  aki 
Longinus néven vált ismertté. A legenda szerint Longinus ezt a lándzsát döfte a keresztre feszített Jézus olda-
lába, nem kínzásként, hanem irgalomból, hogy megrövidítse a haláltusáját. 

Az ugyanennek a fegyvernek tartott lándzsa a mai napig a bécsi Hofburg Múzeumban  van  kiállítva. 
Az ifjú Hitler itt hallott először arról a legendáról is, hogy  aki megszerzi ezt a Szent  Lándzsát,  az  
irányítja a világ sorsát. Ravenscroft „A Végzet Lándzsája” című könyvében a germán történelem és 

folklór  számos  elemének  segítségével  Hitlert  és  a  lándzsát  olyan háttérbe 
helyezi, amelyet átsző a mágia, az okkultizmus és a titkos társaságok jelenléte. 
Hitler transzba esett a lándzsa közelében, miközben egy nem emberi  lénnyel 
próbált – gondolatátvitel útján - kapcsolatba lépni. „Hitler lelkiélete abban a pilla-
natban,  amikor az idegen lény beléköltözött, még nem volt elég fej- lett  ahhoz, 
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hogy mindvégig a tudatában legyen önmagának és a környezetének.” Ezt a transzszerű tudatátvitelt Hitler 
egyik beszédének hallgatója lejegyezte: „Másfél óráig csak beszélt és beszélt, mintha csak megakadt volna a 
tű a lemezen, egészen addig, amíg végül teljesen ki nem fáradt; majd amikor befejezte, és már alig kapott 
levegőt, újra csak egy egyszerű és kedves emberként ült le. Olyan volt, mintha egy másik sebességbe kapcsolt 
volna.  És nem volt  köztes  állapot.”  Hitler  maga is  utalt  az  őt  uraló metafizikai  hatalomra.  Sok társának 
említette, hogy ‘belső hang’ irányítja és egyszer megjegyezte: „Egy alvajáró precizitásával és biztonságával 
követem a  nekem kijelölt  utat.”  Ugyancsak  a  Bécsben  töltött  idő  alatt  találkozott  Hitler  Jörg  Lanz  von 
Liebenfelsszel,  az Ostara okkultista  és erotikus  magazin kiadójával.  Ez a ciszterci  szerzetes,  aki a titkos, 
antiszemita  Új  Templomosok  Lovagrendjét alapította,  tanítójával,  Guido  von  Listtel együtt  a  középkori 
Theuton Lovagrend testvériségét akarta feltámasztani, amely a horogkeresztet használta jelképként. Akármit 
tanult Hitler Bécsben, nagyon megváltoztatta őt.  Korábban jámbor katolikus kóristafiú volt,  aki pap akart 
lenni, most azonban nyíltan vallásellenessé vált; egyesek sátánizmussal is vádolták. Epperson a következőket 
fedte fel:  „A horogkereszt a Thule Társaság és a Náci Párt szimbóluma volt; valami köze volt a Napisten 
egyik jelképéhez is. A Napisten viszont Lucifer szimbóluma.” A sátánimádás vádját és Adolf Hitlernek a 
természetfelettibe vetett fanatikus hitét látszik igazolni az a vers is, melyet még 1915-ben, a német hadsereg 
katonájaként a nyugati fronton írt. A költemény John Toland Adolf Hitler című könyvében is megjelent: 

„Gyakran megyek keserű éjszakán
Wotan tölgyéhez a csendes tisztásra, 
Sötét erőkkel egységre lépni - 
A Hold rúnát* rajzol varázsigéjével, 
És mindenkit, ki napközben oly magabiztos,
Kicsivé tesz mágikus formulájával!” 

Germán őseredet-tan 

Heinrich Himmler meg volt győződve róla, hogy a germán faj valójában az elsüllyedt Atlantiszról elmenekült 
túlélők leszármazottja, utódnépe lehet. Meggyőződése szerint  Tibetben települtek le végül az utolsó tagjai. 
Folytatott is ilyen irányú kutatásokat az ottani lakosság körében. Gyakorlatilag „a tibeti gyökerekre” épült az 
egész  náci  vallás.  Az ősi  származásra,  és  az  azt  magában  hordozó  vérre.  Ami  aztán  az  általuk  "alsóbb 

rendűnek" tartott fajokkal való keveredés miatt vesztette el "isteni" 
mivoltát. Szándékukban állt a "alsóbb rendű" elemek eltávolítása 
után  újra  kitenyészteni  a  lappangó  "felsőbbrendű"  vérvonalat. 
Tulajdonképpen  már  a  háború  előtt  ezt  képviselte  a  Thule 
Társaság is, amelynek Heinrich Himmler és Alfred Rosenberg is 
tagja volt.

Thule Társaság 

"Thule" egy legendás sziget volt a messze északon, hasonló Atlantiszhoz, melyen egy elveszett, magas szintű 
civilizáció élt a feltételezés szerint. A túlélőket ősi lények őrizték, mint a Teozófia "Mesterei", vagy a Fehér  
Testvériség. Állitólag  csak az igazi beavatottak voltak képesek kapcsolatot teremteni ezekkel a lényekkel, 
mágikus rituáléik során. A "Mesterek" vagy "Ősök" ellátták a beavatottakat természetfeletti erővel. Ezeknek 
az energiáknak a segítségével akarták megteremteni az árja szupermeneket. „A Thule Társaság célja kezdet-
ben még az volt, hogy Jézus valamelyik leszármazottját - egy Merovingot - Európa trónjára ültesse. Ám Hitler 
uralomra jutása után leállította ezt a tervet.” – írta Henry. Helyette a germán világuralom megvalósítását tűzte 
ki céljául.

„Az a hír járta, hogy Eckart, Rosenberg és a Thule Társaság más tag- jai  
szellemidéző és újpogány szeánszokat tartottak fehérorosz emigránsok egyik 
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csoportjával. Biztos, hogy sok felsőbb osztálybeli orosz menekült érdeklődött az ilyesmi iránt, és II. Miklós 
cár és felesége is lelkes spiritiszták voltak. Viszont nehéz pontos értesüléseket szerezni a Thule Társaságon 
belüli tevékenységről.  Maga  a  Társaság  is  több  különböző  rétegre  oszlott. A  felszínen  ott  volt  a  tö-
megfogyasztásra  kibocsájtott  pán-germán  propaganda,  utána  jöttek  a  titokkutató  tevékenység  különböző 
szintjei,  majd pedig  egy feltételezett  belső kör,  amelynek a tagjai újpogány rítusok útján magasabb rendű 
beavatást nyertek. Egyik csoport sem volt világosan látható túlsúlyban. 1918-ban például Sebottendorff leckét 
adott a varázsvesszőkről, amit Johannes Hering, a Társaság egy másik tisztségviselője erősen kifogásolt, mert 
úgy gondolta, hogy az ilyen eszetlenségek rontják a Thule hírnevét. Nem tudni, hogy a miszticizmus csupán a 
félig-meddig törvényellenes tevékenység álcája volt-e, vagy inkább a politikai eszmeterjesztést szánták egy 
gazdag  és  befolyásos  csoport  titokkutató  szertartásainak elleplezésére. Pauwels  és  Bergier,  „A Varázslók  
Hajnala” (Le matin des magiciens) című könyvükben színes, bár kissé túlzott leírást adnak a Thule Társaság 
legbelsőbb körének mélyen rejtett tudásáról. 

„A germán fajjal  egyidős a Thule legendája. Feltételezetten egy sziget volt,  ami eltűnt,  a messzi északon,  
Grönland vagy Labrador környékén. Akárcsak Atlantiszról, Thuléról  is  azt  tartják,  
hogy egy letűnt műveltség mágikus központja volt. Eckart és barátai  hitték,  nem 
pusztult  el  Thule  minden  titka. Az  emberek  és  túlvilági  értelmes  lények  közötti  
teremtmények  a  beavatott  rendelkezésére  bocsájthatnak  olyan erőforrásokat,  
melyek  segítségével  Németország  újra  a  világ  ura  és  az  emberi  fajták  
mutációjából  kifejlődő új  csodafaj  bölcsője  lehet. Egy napon elin- dulnak majd a  
légiói,  hogy  megsemmisítsék  mindazt,  ami  a  Föld  szellemi  küldetésének  
útjában áll, és vezetői olyan férfiak lesznek, akik az erény kútfőjéből merítvén, az ősi világok nagyjai által ve-
zetvén, mindent ismernek majd.  Ez volt a mítosz, melyre Eckart és Rosenberg árja tantétele alapult.” (Dail 
Press, New York, 1978.) 

Sátánista nácizmus

Még egynéhány mondat a Thule Társaságról. Akik a legfelsőbb páholy kivételezett tagjai 
lehettek,  valamennyien luciferiánusok voltak, akik gyakorolták a fekete mágiát. Ez a 
kör nemcsak elfogadta, tanulta, de gyakorolta is Aleister Crowley, a teozófus boszorkány 
"ellentmondásos", sokak által sátánistának titulált tanait. Szexuális mágiával, démonidé-
zéssel, halottlátással és más gonosz praktikákkal is foglalkoztak. A beavatottak szűkebb 
köre mestereként tisztelte Crowley személyét.  A náci mozgalom gerincét jelentő Thule 
Társaság  legfelső  vezetői  sátánisták  voltak,  törekvéseiket  alapvetően  gonosz,  okkult  
erők kiszolgálása határozta meg.

A náci  eszme emblémája a halálfej,  azaz  a totenkopf  volt.  Ezt  pillanthatták meg 
elsőnek a Birkenauba érkező félholt  deportáltak  az SS őrök sapkáján.  Hogy pontosak 
legyünk, az emblémán koponyát és lábszárcsontokat látunk. Az elnevezés és a látvány  tehát 
nem fedik egymást. „Az eszme” nem szűnt meg - továbbfejlődött…

A fekete  mágia  és  az  okkultizmus  nem osztoztak  a  Führer  sorsában.  Nem követték  őt a 
bunkerbe, illetve az égető gödörbe. Ellenkezőleg, a hajtások lassan beszövik az egész 
világot, mint Csipkerózsika álmának kastélyát a vadrózsa indái. Németországban? Nos, nem ott! Elsősorban 
nem ott, hanem a "művelt, liberális" Nyugaton, az Újvilágban, ahol csendben kivirágzott a New Age…
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Az emberek rettegő tekintete most a megújult „totenkopf” emblémára, a „Koponya és Cson-
tok”  Rendje jelképére  vetül.  A  rettenetes  szimbólum  régmúltnak  hitt  idők  főnixként 
újraéledő  kísértetét  idézi.  A  Rend  végső  világhódításra  készül,  a  kristálykoponya 
bitorlásával. 

Hát nem volt még elég a halálból, sohasem lesz vége?!

Halálfejesek Rendje

„Mit gondolsz, mi a tisztelet? Nem más, mint félelem a mélyebb megismeréstől. Fogalmad sincs, hogy a 
Sirius csillag mögött, amelyet ebnek hívnak, milyen erők mozdulnak!” – mondta Mefisztofelész (az Ördög), 
és mint  egy mozgó festményt,  elém (megjegyzésem: Leonardo da Vinci,  a zugboncoló  elé) varázsolta az 
Antikrisztust, aki táncolt és énekelt, valahogy így: „Én, én, én vagyok az igazi, nem Ő! Nem él, és nem is fog  
élni! Nem támad fel, nem támad fel! Elrothadt ott lenn, a koporsóban, elrothadt mint egy utolsó féreg!”  – 
idézem Zelnik József európai templomos nagymester már említett könyvéből. 

A mottó után újabb idézet következik, ezúttal Jim Marrs: „Titkos uralom” című, már hivatkozott könyvéből, 
„A Halálfejes Rend” alcímmel: „A Halálfejes Rend (Order of Skull and Bones - szó szerint: a Koponya és  
Csontok Rendje) egy szupertitkos testvériségi rend, amely kizárólag a Yale Egyetemen található meg. A Rend 
elképesztő  mennyiségű  kormánytisztviselőt  adott  Amerikának,  akik  egytől-egyig  a  testvéreik  globalista  
céljait szolgálták, más titkos szerveződésekben. Sutton és mások is azt állítják, hogy ez a titkos társaság egy 
korábbi német titkos szervezet (a náci Thule Társaság) amerikai részlege. A csoportot különféle neveken is 
említik:  ‘322-es  Részleg’,  ‘A  Halál  Testvérisége’,  ‘A  Rend’;  azonban  a  legismertebb  neve:  ‘Halálfej’ 
(megjegyzésem:  azaz  „totenkopf”,  amely – mint  korábban láttuk –  a Thule,  Társaság,  sőt,  az SS  hírhedt 
jelképe volt). A Rend amerikai részlegét William Huntington Russell tábornok és Alpfonso Taft alapította meg 
a Yale Egyetemen 1832-ben. Taft 1876-tól hadügyminiszter, majd igazságügyminiszter, utóbb oroszországi 
nagykövet lett. Az ő fia volt az a William Howard Taft, aki (1901-től)  az Egyesült Államok elnökeként és a 
Legfelsőbb Bíróság elnökeként is szolgált. Russell a connecticuti törvényhozás tagja lett. Az ő családja állt a  
Russell  and  Company cég  középpontjában,  mely  Boston  legnemesebb ‘kékvérű’ 
családjainak  kezében  volt,  akik  a  rabszolga-kereskedelemből,  majd  az ópium-
csempészetből gazdagodtak meg, még a XIX. század elején. Több kutató a fenti 
dicstelen múlttal magyarázza, hogy ‘A Rend’ a kalózok jelképét tette meg a 
jelvényének:  a halálfejet -  a koponyát,  az  alatta  keresztben elhelyezett  lábszár-
csontokkal.  E  jelképet  eredetileg  a  régi  templomos  lovagok  használták zászlóikon. 
Sutton szerint „a Rendet” még Russell hozta 
át  Németországból  a  Yale-re. Egy  röpirat,  amely  ‘a Halálfejes 
Rend’ egyetemi főhadiszállásán (a ‘Sírkamrá’-ban) egy ri- vális titkos tár-
saság által 1876-ban lefolytatott vizsgálat részleteit írta le, a következőket 
állította:  „Alapítója  (Russell)  egyetemi  évei  alatt 
Németországban járt, és szoros barátságot kötött egy német  társaság 
vezető  tagjával.  Ezután  a  Yale  egyetemre már  azzal  a felhatalma-
zással tért vissza, hogy itt is létrehozzon egy részleget. Így jött  létre  a 
‘Halálfej’.”  A  hivatkozott  titkos  német  társaság valószínűleg 
nem más volt, mint a hírhedt és rejtélyes  ‘Illuminátusok’. A Rend hivatalos 
halálfej-jelvénye volt ugyanis az Illuminátusok hivatalos jel- képe  is.  Ecke 
egyenesen azt  állította:  ‘A Rend’  tehát  nem más,  mint  az 
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‘Illuminátusok’  álruhában.  A  beavatási  szertartás  jelképrendszere  legalábbis  a  szabadkőművesekkel  való 
közeli kapcsolatra látszik utalni. Sutton feljegyezte, hogy  a Halálfejes Rend aktív tagságát egy kb. 20-30  
családból  álló  mag  adja  (Whitney,  Lord,  Phelps,  Wadsworth,  Allen,  Bundy,  Adams,  Rockefeller,  
Harriman, Payne, Davison, stb).  Ezek a családok az Óvilágból hozott örökségüket,  a vérvonalukat akarják 
megőrizni. (Megjegyzésem: egy internetes illusztráción – APFN = American Patriot Friends Network - a 13 
Illuminátus vérvonal névsora  (Astor, Bundy, Collins, Dupont, Freeman, Kennedy, Li, Onassis, Reynolds,  
Rockefeller, Rothschild, Russell, Van Duyn) olvasható, amely bizonyos egyezéseket mutat a Halálfejes Rend 
családneveivel). Előre elrendezett házasságokat köttetnek a gyermekeikkel, hogy ‘megóvják, nemesítsék’  a 
kvázi-kékvérűek  vérvonalait,  akik  öröklött  vagyonukat  és  hatalmukat  a  kábítószer-csempészetnek,  a 
rabszolga-kereskedelemnek és a jól eltervezett házasságoknak köszönhetik. Ezek az összekeveredett családok 
segítik és támogatják egymást a pénzügyi, a politikai és a genetikai hatalom 
megszerzéséért  folytatott  küzdelemben. Számos  nagy  nevet  köthetünk  a Halálfejes 
Rendhez,  például  Low,  Forbes,  Coolidge,  Delano,  Taft,  Stimson,  stb.  A közelmúlt 
befolyásos tagjai között van George Bush volt elnök (megjegyzésem: és a fia,  W.  Bush  el-
nök) is. Tarpley és Chaitkin úgy látta, hogy ez az egész nem holmi diákklub: „A  század 
borzalmainak hosszú listájából igen sokat köszönhetünk a tehetős angolbarát  amerikai 
családoknak, melyek átvették a Halálfejes Társaság felett az irányítást, és kvázi politikai 
toborzóirodaként használják. Főleg a Harriman, a Whitney, a Vanderbilt, és a  Rockefeller 
családokról  van  szó,  meg ügyvédjeikről:  a Lordokról,  a  Taftokról,  a  Bundykról.”  Más kutatók  szerint  a 
Halálfejes  Rend  az  Új  Világrend  (New  World  Order)  hatalmi  központja.  A  szervezetet  egyesek  a 
Külkapcsolatok Tanácsába (CFR), a Bilderbergbe és a Trilaterális  Bizottságba vezető útnak nevezték.  Az 
1980-as elnökválasztások idején a felszínre kerültek a Rendet övező ellentmondások. Lyndon H. LaRouche, 

az amerikai Munkáspárt (Labour Party) korábbi elnöke támadta is George Bush republiká-
nus elnökjelöltet, a Rendhez fűződő kapcsolata miatt: „A Halálfejes Rend nem csupán egy 
diáktársaság,  nem  is  csak  valami  különleges  öregdiákok  klubja,  a  hozzátartozó 
halandzsával. Ez egy nagyon komoly, nagyon elszánt, kultusz-szerű összeesküvés az USA 
alkotmánya  ellen.  Akárcsak  a  Cambridge-i  Apostolok esetében,  a  Halálfejes  Rend 
beavatottja  is  egész  életére  a  brit  titkos  hírszerzés  elkötelezett  ügynöke  lesz.”  Az 

intézményi részvényesekről végzett egyik legalaposabb vizsgálat jelentése kimutatta: „A gazdaságban a pénz-
ügyi intézetek dominálnak, s ezek mind a Morgan-Rockefeller komplexum részét képezik, kiterjedt kapcsolati 
rendszeren keresztül fonódtak össze vele.” Gibson szerint: „A Morgan-cég különböző igazgatótanácsi tagjai 
az USA 100 legnagyobb vállalata közül 31-nek az igazgatótanácsában is benne voltak.” Ez az átfedés a 100 
legnagyobb vállalat között igen sűrű szövésű kapcsolatrendszert jelent, amit csak megerősítenek a zártkörű 
klubokon,  közös  iskolai  háttéren,  házasságokon,  valamint  a  Külkapcsolatok  Tanácsában,  a  Halálfejes  
Rendben,  a Trilaterális  Bizottságban és az Üzleti  Tanácsban betöltött  tagságon keresztül  fennálló gyakori 
kötődések.” Csakúgy, mint más titkos társaságok esetében is,  sok az á- rulkodó 
kapcsolódási pont a Halálfejes Rend és a CIA között.  A Yale  minden más  egyetem-
nél jobban rányomta a bélyegét a Központi Hírszerző Szolgálatra. A CIA- nek már szinte 
olyan hangulata van, mint egy osztálytalálkozónak.”

Globálfasiszta internet

Most Sándor András 1996-ban megjelent  ’A történelem elmezavara’ című könyvéből  idézek:  "A nemzeti 
fasizmusok túlélő maradványai ‘zavarják’ a globális fasizmus replikálódó (szervesen kiépülő) organizmusát: 
keresztezik  ‘a  vezetésre  eleve  elrendelt’ globális  világelit,  illetve  ‘a  kiszolgáló  szerepre  eleve  elrendelt’ 
globális  embertömeg  földgömbméretű  struktúraeloszlását.  Ennek  a  globális  struktúrának  a  hormonja  a  
pénz, oxigénje pedig az információ. A migráció elősegítése és szorgalmazása a nemzetek szétoldódását  (így 
a  nemzeti  célok  eltüntetését)  és  egységes,  műhold-hipnotizálta  kiszolgáló-tömeg  létrehozását  célozza  az 
összes kontinensen. A skinhead-mozgalom megrekedt a fasizmus korábbi, ma már ‘időszerűtlen’ állapotában, 
így a  merőben új  globális  fasizmus számára  álcázási  lehetőséget  ad:  a  demokrácia  jegyében léphet  föl  a 
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tegnapi  fasizmus  ellen.  A  valóság,  hogy  a  tudomány  és  a  technika  új  szintje  -  hozzáférés  a  nukleáris 
energiához,  az elektronika,  a szociotechnika  és tudatbefolyásolás  ipari  méretűvé  válása,  az  űrtechnika,  a 
génsebészet  -  megsemmisítette  a  nemzeti  létműhelyeket  és  életvilágokat,  valamint  a  demokráciát,  mint 
társadalmi  működési  rendszert.  Miután  az új  rendszert (megjegyzésem:  a New World  Order-t)  előkészítő 
fázisok a XX. század első felében a nemzeti társadalmakon belül már lezajlottak, a XX. század végére a pénz-
folyamatok  –  mint  az  emberi  energiákat  globális  méretekben  összegyűjtő  és  szétosztó  csatornák  -  
kizárólagossá tételével globálissá tették a fasizmust: megvalósítva Hilferding „generálkartell” látomását. Ez a 
válasz a kérdésekre, amelyek újra meg újra megfogalmazódnak milliárdnyi emberben:  a puszta vázzá vált  
demokratikus intézményrendszer keretein belül miért nincs demokrácia? Miért válik a demokratikus intéz-
ményrendszer  puszta  erőszakérvényesítő  mechanizmussá? Miért  nem érzi  magát  otthon  az  ember  saját  
hazájában?  Miért  semmisíti  meg  a  szabadságot  épp’  a  liberalizmus? Miért  tűrnek  el  hosszú  évekig 
(valójában táplálnak) oly’ véres háborúkat, mint a közel-keleti, a vietnami és a délszláv? (Vagy az iraki…- 
Cz.)

A  kor  a  globális  fasizmus  kora,  bárminek  hazudják  is  világcsászárokká  vált  tőzsdehiénák.  Sajtója  és 
tömegtájékoztatása emberi jogokról és demokráciáról beszél, amíg hazugságai el nem kopnak. Teljhatalmú 
tőzsdearisztokráciája  (a  ‘magas  intelligencia-hányadosú’  világelit)  immár  ellenőrzés  nélkül  azt  tesz  az 
emberiséggel,  amit  akar.  A világ nemzeteinek,  mint  kultúrális  lényeknek és az önrendelkezés  alanyainak 
kilátása: a halál. S az extrém kétségbeesés zsákutcába kergeti őket: az öngyilkos terrorba. A Föld nevű bolygó 
íme az Antikrisztus kezébe adatott, aki ökológiai katasztrófa felé kormányozza. A politikát, mint pelyvát fújja 
szerteszét  a  szél.  Már  nincs  más  lehetőségünk,  mint  lárvaarcunk  alatt  megőrizve  menteni  át  a  mélyben  
melengetett Krisztus-arcot (az Ember Fiáét az embertelenség pokol-bugyraiban), és Isten-eresz alá húzódva 
várni be az idők teljességét."

Ami  mármost  Sándor  András  rémlátomását  illeti  a  globális  fasizmusról,  azt  az 
Illuminátusok kapcsán  sikerült  „azonosítanom”. Az Illuminátusokat (a megvilágosultakat) 
Adam Weishaupt szervezte, aki áttért a katolikus vallásra, majd jezsuita szerzetes lett. A fi-
nanszírozói  kívánságára  azonban  kilépett  a  Katolikus  Egyházból,  hogy megszervezze  az 
Illuminátus Rendet, melyet ezután már a nemzetközi bankárok finanszíroztak. Weishaupt a 
kánonjog,  a  jezsuiták  képzett  professzora,  az  ingolstadti  egyetem  tanára  volt,  amikor 
levetette  a  keresztény vallást,  hogy megszervezze  a  luciferi  összeesküvést.  Ez  1770-ben 
történt, amikor a „hivatásos pénzkölcsönzők”, az újonnan alakult Rothschild-ház felbérelte 
őt,  hogy  vizsgálja  felül  és  modernizálja  a  cionizmus  elavult  jegyzőkönyveit,  amelyet 
kezdettől fogva „a Sátán Zsinagógájá”-nak szántak. Mint Jézus Krisztus megnevezte őket: 
„azok, akik zsidóknak vallják magukat, pedig nem azok, hanem a Sátán Zsinagógája”.  

Lásd: a Jelenések Könyvében (az angolban: az Apokalipszis Kinyilatkoztatása), 2:9. A „Sátán Zsinagógáját” 
a  végső világuralom megteremtéséhez  szükséges  mestertervnek szánták,  amivel  majd  rákényszeríthetik  a 
luciferi ideológiát mindarra, ami a sátáni despotizmus számára az emberi fajból az utolsó szociális kataklizma 
lezajlása után még megmaradhat. 
Myron Fagan, aki előéletében „maga is” hollywoodi producer volt, ébredt rá erre az összefüggésre. Erről 
szóló könyve olvasható a www.newnetizen.com/globalelite/bloodlines/index.htm. linken. 
 
Tehát a New Age, illetve a New World Order társadalmi aktivitásának hormonja a pénz, oxigénje pedig az  
információ. Mivel  ez  a  liberális  demokráciának  –  amely  Francis  Fukuyama szerint  nagyszerűségével  a 
társadalmi  fejlődés  végét,  s  egyben  a  legmagasabb garádicsát  jeleníti  meg  -  csúfolt  globális  diktatúra  is 
valójában elképesztő hazugságszövevényre, és ennek megfelelő mértékű társadalmi pazarlásra épül; „az ún.  
fenntartható  fejlődés”  csillagászati  összegekbe  kerül,  ami  „eleve  elrendeli”  az  erőforrások  maximális 
koncentrálását. A mindenfajta anyagi javak, erőforrások felülmúlhatatlan mértékű koncentrációját  a bankok 
és a pénzrendszer valósítja meg, azáltal, hogy egyrészt minden pénzt újra és újra összegyűjt (visszavesz), 
másrészt jövedelmet és hitelt csak olyan mértékben finanszíroz, ami éppen elég ahhoz, hogy ne törjön ki az 
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általános világlázadás.  Ez  a  politikai  zsonglőrmutatvány rendkívül  finom  szociotechnikai  és  –  egyéni  és  
kollektív – tudatmódosítási mechanizmusok, módszerek  révén valósul meg, aminek az a lényege, hogy az 
ún.  „fogyasztói  társadalom”  folyton  megújuló  mesterséges  keresleteket  és  kínálatokat  szít,  miáltal  az  e-
gyének,  s  a  legkülönfélébb  (gazdálkodó)  szervezetek  állandó  versenyre  vannak  kényszerítve,  mert  a 
folyamatos  pazarló  pótcselekvés-rendszer,  a  társadalmi  méretű  hazugság-generátor  csak  az  állandó 
kényszeres versenyfutás közepette tartható fenn. Hogyha az embereknek elég idejük lenne, hogy átgondolják-
felmérjék, mire megy el a rengeteg pénz, a politikai status quo menten borulna.

A pénzfolyamatokat vezénylő bankok mellett a legfontosabb hatalmi ág (világállam-rendfenntartó eszköz)  
a média, az információ boszorkánykonyhája.  A média gondoskodik az elterelő „hadműveletekről”, vagyis 
arról, hogy az emberek olymértékben legyenek elárasztva fals, hamis információkkal, hogy egyáltalán, semmi 
idejük  ne  maradjon  társadalmi  értelemben  hasznos  gondolatokra.  Az  általános  jelszó:  „Élj,  dolgozz  és  
fogyassz,  légy  sikeres  és  élvezd  az  életet  -  ne gondolj  a  holnapra,  illetve  olyan dolgokra,  melyek nem  
tartoznak rád!”  Sajátos módon –  munkának azt  a tevékenységet tekintik,  amellyel  az egyén önfeladóan 
belesimul  a valójában teljességgel  haszontalan és  alacsony hatékonyságú társadalmi munkamegosztásba, 
sikernek pedig  azt,  ha  a  szolgai  hajbókolást  és  a  kontraszelekciót  másoknál  jobban  sajátítja  el,  illetve 
szolgálja ki, aszerint, hogy épp mit várnak el tőle. A média feladata ezen túlmenően a hamis vágyak, illúziók 
felkeltése, haszontalan fogyasztások gerjesztése, módszeres félreinformálás és „önfeledt szórakoztatás”, hogy 
az emberek életét  eleve kilátástalan, téves irányokba terelje, ami pedig újabb tévhiteket,  pótcselekvést,  és 
újabb szükségtelen  műkeresleteket  generál,  miáltal  „levezeti”,  elfojtja,  s  felemészti  az  alkotó  energiákat, 
melyekre nem tart igényt sem a generál-kartell, sem a falanszter.

A televízió mellett és után a legfontosabb média az internet.    
Az elektronikus világhálót eredetileg a CIA, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség – „népszerű” nevén: 
a Cég – találta fel, s vezette be, azzal a céllal, hogy minden információ megszerzése kizárólag személytelen  
technikai kérdéssé váljék, vagyis aki a „tökéletes” és méregdrága elektronikus technikával rendelkezik, az 
előtt  többé  ne  legyenek  semmilyen,  elsősorban  privát  titkok.  S  mivel  a  szükséges  technikával, 
pénzeszközökkel, infrastruktúrával, hálózattal,  információkkal,  produktív és kapcsolati tőkével kizárólag a 
szupranacionális  társaságok,  a  titkos  társaságok,  a  világbankárok,  a  király-és  sztárcsináló világmédia-
gyárosok (vö.: Hollywood) generál-kartellje, a világvezetők alkalmi összejövetelei,  személyes egyeztetései  
révén vezetett „informális Világállam” rendelkezik, rögtön feloldhatóvá válik, és tökéletesen fel is oldódik 
mind a magánszféra, mind a nemzetállam minden „zavaró, kortévesztő” exkluzivitása. Mivel a Világállam 
legnagyobb ellenfelei,  konkurenciája  az egyén és a nemzet - mint két utolsó autonóm entitás - voltak, hát 
drasztikusan, de „demokratikus, piaci-üzleti alapon” (értsd: az információs világsztráda révén) megszüntették 
a személyes és a nemzeti diszkréció, a titokképzés minden lehetőségét. A világháló mindent és mindenkit 
lehallgat, titkok nincsenek többé, a klasszikus „kémkedés” értelmét vesztette. Ettől kezdve maga a hírszerzési 
munka is végtelenül leegyszerűsödött: internetezés egy asztali számítógépen vagy egy laptopon.

Ám a világháló elárulja, feltárja a Világállam hálószobatitkait is. 
A szekreter nyitott ajtaján koponyák és csontok gurulnak elő.
Ne ijedjünk meg, már azt sem érdemes. 
 
Bohemian Grove vagy Monterio

Ha épp’ csak beírod a google keresődbe a megfelelő kulcsszavakat – mint pl.  Myron Fagan, Jim Marrs,  
infowar,  Illuminati,  Bilderberg,  vérvonalak,  Rothschild,  Meroving,  Sion,  Grand Orient,  Weishaupt,  Pike,  
Lucifer, Baphomet, templomosok, stb. –; meglepő, elhallgatott információkhoz (szövegekhez, ismeretekhez, 
képekhez, videókhoz) juthatsz; olyan tartalommal, amely sem a tankönyvekben, sem a televíziókban, sem az 
újságokban soha nem szerepel(t). Az a kérdés, hogy képes vagy-e szellemileg és lelkileg feldolgozni, amiről 
nem is hallottál. A személyiség erejét próbáló ismeretszerzés ez… Mert azután az első keresések újabbakat 
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szülnek – ajánlom, hogy különösen  a képek alatti linkeket  böngészd -; egyre szaporodnak a tisztázatlan és 
tisztázhatatlan összefüggések, és mindegyre újabb kulcsszavak jönnek elő, mígnem  az információs tengeri  
kígyó egyszer csak a farkába harap, kirajzolódik a teljes bohém(ian) folklór.
A linkek,  a  hivatkozások,  a  képek,  stb.  időnként  eltűnnek,  átalakulnak,  egymásba  olvadnak,  szétválnak, 
„fialnak”, tehát állandó mozgásban vannak, ezért jól teszed, ha amit találsz, azonnal le is töltöd, mert lehet, 
hogy abban a formában többé nem találsz rá.   

A világ(állam) formális és informális – de mind „nemhivatalos”, hiszen világállam hivatalosan nincs - vezetői 
immáron 128 éve (tehát 1879 óta) minden évben titkos összejöveteleket tartanak egy Észak-Kaliforniában  
található helyen, amelynek neve: Bohemian Grove (Cseh Erdő), de használható a Monterio, az Austin Creek 
s a  Sonoma  (fedő)név  is.  (E  nevek  google-kereső  kulcsszónak  is  jók.  Akkor  valódi helységek  civil 
érdekességeit látjuk.) 

Jómagam - még 1998 kora tavaszán - részt vettem egy hazai „titkos” összejövetelen, amelyen  „a Magyar  
Televízió sorsáért aggódó magyar értelmiségiek” vettek részt, természetesen teljes „hírzárlatban”. Nos, ezt a 
máig is rejtélyesen céltalan találkozót mindössze csak a távoli analógia kedvéért említem – eszemben sincs 
alaptalan párhuzamot vonni pl. Hollywood-dal. Nekem azt mondták,  Dánosra megyünk – autót vezettem, s 
közben beszélgettünk, így az útvonalat nem tudtam megjegyezni, no meg különösebb okát sem láttam, hogy 
memorizáljam.  Ez  az  állítólagos  „Dános” Budapesttől  maximum  80-100  kilóméterre  fekhetett,  keleti-
délkeleti irányban, sűrű erdő közepén, egy nagyobb tisztáson, vagy irtáson. Nos, pár évvel később az eszembe 
jutott,  utólag  rekonstruálnám,  hol  is  voltam.  Sajnálatos  tényként  kell  közölnöm:  Magyarországon ez  idő  
szerint „Dános” nevű helység nem létezik.  (Legközelebb a mai Romániában van egy.) Később „rájöttem”, 
Dánszentmiklós mellett lehettünk valahol, ennyit a dezinformálásról. Van is, nincs is; hoztam is, meg nem is 
– igaz is, meg nem is. 
Hollywood… és Bohemian Grove.
Sőt, a világvezetők Bohemian Club-ja. 

A Cseh Erdő egy hatalmas  erdőség – évszázados  fák rejtekében,  egy tó partján búvik 
a titkos találkahely, ahol a ’Cremation of Care’ nevet viselő druida (= kelta  papi  vallás)  
rituálé  keretében gyűlnek össze a világ legfontosabb emberei:  politikusok,  bankárok,  
médiaguruk  és  akadémikusok,  az  üzleti  és  a  szellemi élet  hírességei, 
miniszterelnökök és first  ladyk,  egy amúgy ismeretlen célú rendezvényre, melyet 
hivalkodón ’the greatest men’s party on earth’-ként emlegetnek. A rejtett, infravörös 
kamerával  titokban  felvett  filmeken  a  régmúlt  idők  elfeledett,  sohasem igazán  hitt/-
látott szertartásai elevenednek meg. A Bilderbergi Csoport, a Római Klub, a  Trilaterális  
Bizottság, a 300-ak Tanácsa, az Atlanti Tanács, a CFR, stb. már úgy-ahogy az  életünk 
mindennapjainak  valóságos  részeivé  váltak,  a  létezésükről  eddig  is  tudtunk.  Ámde  ezután  valami  va-
donatújhoz, valami eddig teljesen eltitkolt helyzethoz kell hozzászoknunk. Valami elrettentő bizonyossághoz. 
Ahhoz a szörnyű bizonyossághoz, hogy a mi világunkat komplett őrültek vezetik. Csak az kérdés, hogy eleve 
gyengeelméjűnek születnek-e vagy valamilyen rejtélyes, luciferi hatásra válnak egytől-egyig idiótává?!

A megdöbbentő éjszakai felvételeket Alex Jones és munkatársai rögzítet- ték  –  mint 
említi: a brit televízió és titkosszolgálat segítségével – 2000 és 2005 nya- rán a  Cseh 
Erdőben,  a  ’nyárközép’  tiszteletére  rendezett  „Nyári  Fesztivál”  al- kalmával, 
amely szintén az okkult szertartás egyik fedőneve. Az első videofelvétel egészen 
pontosan július 15-ikén készült, 2700 fő részvételével.
Az  amerikaiak  –  a  Bohemian  Club  tagjai  - késő  délután  ugyanúgy gyülekeznek 
a happeningre, akárcsak a pénzes magyarok a Forma 1 esedékes futamára a  mogyoródi 
Hungaroringen. Harsány nevetgélés, vihogás, röhögés, a kézben teli  söröspohár – szóval jókedv a köbön. 
Senki  nem  gondolná,  mi  készül  itt  órákon  belül.  Az  út  szélén  drága  luxusautók  parkolnak,  laza 
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összevisszaságban - az érkezők gyalog közelítik meg  az erdei színpadot, ahol hamarosan kezdetét veszi a 
pogány (druida)  rituálé,  amint  beáll  az  éjszakai  sötétség.  Nem fogom elmondani  a teljes  történetét,  csak 
néhány lényegi momentumot emelek ki, hogy érzékeltessem, miről is van szó. 

A monoton-agresszív „prédikációt” egy szálfatermetű, sötét csuhás alak tartja, és a hangja eltorzul - mintha 
túlvilági  hang törne fel  a torkából,  s  alatta  egy démon vihogása hallik  -,  mikor  időnként  elüvölti  magát: 
„Midsummer sets us free!” – vagyis: „Nyárközép szabadít ki minket! " A mélyenszántó, többször is ismételt 
kijelentés  a  háttérben  pusmorgó  démonokra  vonatkozhat,  ami  megfontolandó,  hiszen  a  szónoktól  balra, 
néhány méterre hatalmas kőből egybefaragott szobor áll, amely  Midsummer szellemét, netán őt, magát, a  
démonok  atyját hivatott  megtestesíteni.  A  10-12  méteres,  hórihorgas  fejnélküli  csuklyás  eltorzult,  kaján 
vigyorát a mellén hordja. Nyomatékot ad minden elhangzott szónak… 

Amikor a szónok a jelmondattal felemeli a hangját, egyrészt vadállati vihogás hallatszik, másrészt a kőszobor  
heveny fellobbanással tetőtől-talpig lángba borul, s mennydörgést  (thunder) is látunk-hallunk, mintha csak a 
Stevie  Nicks  felejthetetlen  koncertjét  élveznénk  a Vörös  Szikla (Red Rock)  tövében.  A szeánsz  színpadi 
tűzijátékkal kezdődik, a „szentek bevonulásával" egyidejűleg. De a „cselekmény” nem csupán a színen zajlik, 
hanem szanaszét, az emelvényt környező bokrok között is. Baloldalt például  egy lokális tűzfészek látható,  
amely alaposabb megfigyelés révén helyi máglyarakásnak bizonyul, amelyen egy kisgyermek teste ég.  Kicsi 
kezei a levegőbe markolnak. Mellette  egy törpe démon-alak guggol, amely aztán a színpadon ugrálva, a  
szertartásban is kiköveteli a részvételét. 
Nagyjából ennyi. Amerikai happening. 
A másik videófelvétel hasonló –  főszereplője a Halál Birodalmának Hercege  -, de ott  kiterített halott is  
látható,  valamint  maga,  Chárón,  amint  ladikjával  átszállítja  a  delikvenst  a  tóba belefolyó  széles  patak 
(creek), majd abból tajtékozva kihömpölygő folyam (a Styx) másik partjára.
Akinek jó az idegzete, szánjon rá egy órát, és nézze meg! 

A látványt,  a videókat  Alex Jones, a szerkesztő  vezeti  fel, és végig kommentálja is. Elmondja, hogy  ez a  
bizarr luciferi ceremónia  sajnos tényleg  a világ vezető férfiainak (és asszonyainak)  a találkahelye, évente, 
minimum egy alkalommal. Érthető okokból az a „legszaftosabb” információ, hogy mely vezető politikusok, 
például kormányfők voltak eddig hivatalosak a Cremation of Care rituáléira. Nos, íme a – korántsem teljes – 
névsora azoknak, akik Alex Jones közlése szerint holtbiztosan „ott” voltak: 
George Bush, George W. Bush, Bill és Hillary Clinton, George Schultz, Ronald Reagan, Colin Powell,  
Henry Kissinger, John Kerry, Jimmy Carter, Richard Nixon, Henry Ford, Sztálin, Eisenhower, plusz egy 
nem politikus,  de a világ  egyik  legnagyobb amerikai-multinacionális  társaságának tulajdonos-vezetője,  a  
„vízügyes”  Bechtel,  - és mintha az egyik fotón  Nyikita Szergejevics Hruscsovot ismertem volna fel,  egy 
magyar  politikus  alig  látható  arcélével  szemben.  De ezek  után  hadd  tegyem oda azt  a  néhány nevet  is, 
amelyeknek hordozói -  szerintem, illetve szerény teóriám szerint, melyet majd hamarosan kifejtek - szinte 
bizonyosan jártak ott,  még ha nem is tűnnek fel  személyesen,  sem a videókon, sem az interneten látható 
képeken:
Gorbacsov, Jelcin, Putyin, Condoleezza Rice, Paul Wolfowitz, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Tony Blair,  
Zbigniew Brzezinski, valamint a régmúlt időkből: Alexander Dubcek és Kádár János.
Utóbbiak ugyanis – így, vagy úgy – a leghívebb kiszolgálói voltak annak az „eszmeiségnek” és gyakorlati 
világpolitikának, mely épp’ a mai globálisan „cseh”, skull and bones közállapotokhoz vezetett.

Teremtő gondolat  

A kristálykoponya megmutatja, bemutatja a hatalmát.
A szellemvilág nem csupán a keresztény hit szükségszerű mellékterméke, hanem létező valóság; mondhatnám 
úgy is, hogy mind a keresztény,  mind a többi vallás istenhitétől teljesen függetlenül is létezik.  Az afrikai  
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őserdők  varázslói,  a  sumér,  az  egyiptomi  és  azték  (tolték,  maja,  stb.)  főpapok,  valamint  a  régmúlt  idők 
sámánjai 
nagyon is jól tudták – olyannyira, hogy abból éltek -: bizonyos körülmények teljesülése, bizonyos feltételek 
megteremtése esetén a szellemvilággal online kapcsolat létesíthető, akár jó, akár rossz cél megvalósításának 
érdekében. A jó és rossz (szellemi) erőkben való hit, a segítségük kérése, a szellemi rontásba (pl. „szemmel 
verés”, megátkozás, stb.) s a gyógyításba vetett vakhit, meggyőződés egyidős az emberiséggel. Éppen erről 
szól  az  okkultizmus,  amely  nem  nemlétező  dolgokkal foglalkozik,  hanem  olyan  erőkkel  „cimborál”, 
amelyekkel  a  Katolikus  Egyház  tiltja  a  kapcsolatfelvételt.  Gondoljunk  csak  a  talizmánra,  az  amulettre,  
varázsgyűrűre, botra és pálcára, mint csupa olyan eszközre, amelyek „túlvilági” beavatkozást közvetítenek. 
A  maszái  vadász  (el  moran)  például  jótékony  varázserőt  tulajdonít  a  megölt  oroszlán  bizonyos  vállap-
csontjainak,  „lucky bonesnak”, szerencse-csontoknak  tekinti őket, és mint jósorshozó talizmánt, a nyakába 
akasztja. A csontok tehát szakrális jelentésűek és jelentőségűek a túlvilági erők megidézése céljából. Miért 
ne használná az okkult erőket a modern idők embere a saját (önző, netán gonosz) céljai megvalósítására, ha 
kereszténysége  amúgyis  csak  álcázás,  tudatos  megtévesztés,  globalista  hátsó  szándékainak  elleplezésére? 
Miért ne tenné? Meglátjuk: teszi is…

A csontok közül kiemelkedő jelentőségű: a koponya.
Alkalmas ugyanis a halott szellemének fel-és megidézésére.
A kannibálok ugyebár megették a megölt ellenség agyvelejét,  hogy a becsült, de legyőzött harcos ellenfél 
ereje, ügyessége átköltözzék beléjük. Kínában ma is éttermi étlap-tétel a majom-agyvelő. Olyan tudományos 
fejlődés-elmélet is létezik, miszerint  az ember akkor és az által emelkedett  ki az állatvilágból, amikor a  
vegetariánus táplálkozást - a jégkorszak miatt – (kannibál) húsevéssel volt  kénytelen 
felváltani. Például könnyen lehetséges, hogy a cro-magnoni ősünk megette a  harcban 
megölt  neandervölgyiek agyvelejét,  miáltal  szellemileg is - még inkább - fölébe 
kerekedett,  ez  pedig  végső  soron  a  neandervölgyiek rohamos  kihalását okozta.  A 
húsevés jól „feldobhatta” a győztes cro-magnoniak agyműködését, hisz’ az agy  egyetlen 
tápláléka  a  –  főleg  állati  eredetű  –  fehérje.  Ez  az  értelmi  „ősrobbanás” nyilván 
„erkölcsi”  degenerációt  eredményezett  –  ez  lehetett  a  hirtelen 
„megokosodás” ára -, aminek a gyászos következményeit mind a mai napig nyögjük. 
Ettünk az „almából”, amely a „Tudás Fáján” termett.  

A  vudu,  pápua  vagy  azték  rituálék alkalmával  mindaz  megtörténhetett,  amit  a  fekete  mágia keretében 
elképzelhetünk: friss halottal vagy öreg csontokkal; emberevéssel egybekötve, vagy anélkül.

A  mai  pogány  rituálék  lényege  szintén  a  halott  koponyájából,  illetve  szellemi  közvetítő  erejének 
felhasználásával,  bizonyos képességek megszerzése, de  nem elsősorban értelmi képességeké,  nem tapasz-
talatoké, nem tudásé, nem is konkrét ismereteké, hanem a tudati elemekkel szemben, szellemi, személyiségi  
(lelki) képességeké, jegyeké – mert a mai rituálék mesterei, „varázslói”, celebrálói tudván tudják, hogy az  
emberi személyiség nem az agy által az agyban, hanem szakrális, szellemi síkon születik, egzisztál és fejt ki  
minden kreatív aktivitást. Mindazonáltal a koponyát – mint univerzális, szakrális jelentésű csontmaradványt - 
tartják  alkalmasnak  arra,  hogy  nem  belőle,  de  általa  az  egykori  gazda személyiségét,  a  LELKÉT 
visszanyerjék  és  reinkarnációs  egyesülésre  késztessék,  miáltal  a  halott  szellemisége  hitük  szerint  
újraéleszthető, s egy magasabb rendű kollektív szellemi egységbe integrálható.

David Rockefeller

A kollektív tudatnak ugyanis valóságteremtő ereje van.
Hiszen, mint láttuk: a gondolat a téridő által nem megkötött, nem korlátozott teremtő erő, s mint ilyen, az  
egyetlen tiszta energia, amely minden anyagi (és nem anyagi) létező megteremtésére potenciálisan képes 
lehet.  
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Akik Istent meg akarják fosztani mindenhatóságától, arra készülnek, hogy a kollektív emberiséget helyezzék 
az omnipotencia állapotába. A halálfejes – skull and bones - rituálé célja, hogy megteremtse azt az önerősítő 
miliőt, melyben a magányos Kristálykoponya képessé válik arra, hogy a már 128 év óta gyűjtött koponyák 
közösségének  segítségével  életre  hívja  az  Emberiség  Bölcseinek  szakrális  egyesülését,  az  Egy  Isten  
leváltására.

A szertartás a profán külső szemlélő számára csak egy show, így aztán teljesen felesleges lenne az avatatlan 
nézőket kitiltani,  hisz’ úgysem értenek az egészből semmit.  A civil  statisztéria pedig csak javítja a titkok 
működésének hatékonyságát. Hadd vedeljék a sört az ingyen mulatságra vágyó polgárok – úgysem látja senki, 
hogy  a beavatottak,  a luciferi  ceremónia okkult aktorai a színfalak mögött peyote-ot kortyolnak arany-
serlegekből.  Peyote-tal  itatják  a  valódi  emberáldozatok  alanyait  (a  rituálé  keretében  kivégzendő másként 
gondolkodókat),  és  azokat  is,  akiket  majd  lefejezés  vagy máglyahalál után  megpróbálnak  a Sámánvezér 
segítségével feltámasztani. Elsőként  Jacques de Molay templomos nagymester hasonmását, majd a Salome 
kívánságára lefejezett Keresztelő Szent János alteregóját keltenék életre, a Koncentrált Kollektív Teremtő 
Gondolat (KKTG) technológiájával.  Előbbit  a templomosok,  utóbbit  a johanniták, ízzó parázson előadott 
örömtánca  követi.  Az  előadást  vontatottan  induló  (vö.:  késleltetett  orgazmus),  alamuszi  szexuális  orgia 
színesíti,  amelyben  a westwicki boszorkányok bemutatják,  mit  hoztak magukkal Hollywoodból,  és miként 
hatja  át  kígyózó  testük,  imbolyogva  köröző  csípőik  bujaságát  Madame  Blavatsky  és  Aleister  Crowley  
szellemisége. Az este egyik fénypontjának ígérkezik, mikor megkísérlik megidézni néhány zseniális múltbéli  
koponya szellemét, akik életművükből szemezgetve tartanak rövid szónoklatot.  A szupertitkos tervek szerint 
Lenin „A globalizáció, mint az imperializmus legfelsőbb foka” címmel mond tudományos értekezést. Hitler  
és  Sztálin  a  Molotov-Riebentrop  paktum  megkötésének  hálószoba-titkait  ismerteti.  Churchill  
korreferátumának  címe:  „Miért  lettem  szabadkőműves?”. Végül  közkívánatra  John Maynard  Keynes  a  
Világbank „vudu” gazdaságpolitikájáról fog beszélni. A szertartás arra a koncepcióra épül, hogy a gondolat  
teremtő erő, amely tömegméretekben felfokozva, egy előre meghatározott  szakrális  célra összpontosítva 
megvalósítja a végcélt (akárcsak a „Vissza a jövőbe” című filmben, amikor az őrült, de zseniális feltaláló au-
tójába épített fluxuskondenzátor,  a villám teremtő erejét felerősítve módosítja a téridőt, és a jövőbe repíti a 
főhőst). Mert a végcél, hogy a királydráma önjelölt sztárja a Kristálykoponya segítségével átléphesse emberi  
magányának korlátait, s az emberiség összegyűjtött bölcsességével övezve, az isteni mindenhatóság magas-
ságába emelkedjék. 

Hol lehet most a Kristálykoponya,  a brazil biztonság- ban? Dehogyis! Megszoktuk, hogy 
minden,  ami  a világhatalom megszerzéséhez  fontos,  szükséges lehet  -   előbb-utóbb,  de 
David Rockefeller tulajdonává válik… 
Ez  történt  a  holt-tengeri  tekercsek  legértékesebb  darabjaival  éppúgy,  mint  az  Irakban 
megtalált sumér kőtáblákkal. Múlt, jelen és jövő most egy erős férfi kezében forr össze. 

Erről  szól  a  soron  következő  Chrystal  Valley-i  rituálé,  a  Kristály  Palotában (Chrystal  Palace),  melyet 
nemrégen  a  je- ruzsálemi Salamon Templom hű másaként építettek fel, a magyar 
Makovecz  Imre tervei alapján. (Ajánlólevelét Károly, walesi hercegtől kapta, aki jó 
tapasztalatait  a Windsor-kastély  újjáépítésekor  szerezte,  és  amiért  a  világhírű 
építészt  Hiram Abif díjban részesítette a Szabad Építészek Szövetsége.) A király 
most  színre  lép és  elfoglalja  a  trónt,  amelynek  felépítésén 
évtizedek  óta dolgozik.

Kádár János öröksége

A világépítők koponyáit titokban már 128 éve gyűjtik.
Van akinek a koponyáját már az első temetés alkalmával ellopták, de van, akiét csak később 
sikerült  megszerezni.  Sokszor  a  fáziskésést  azon  természetes  ok  magyarázza,  hogy  nem 
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mindenkiről  lehet még életében, vagy legkésőbb a halálakor eldönteni:  világépítő-e? Gróf Batthyány Lajos, 
1848-as, golyó által kivégzett miniszterelnökünk – ő is a köztársaság nagy híve volt, nem véletlenül hasonlít-
ja hozzá magát a mai miniszterelnök – koponyája már a rendszerváltás (1990.) után, máig tisztázatlan kö-
rülmények között eltűnt. Ugyanez történt Tisza Kálmán koponyájával. Petőfi Sándort naná, hogy elsősorban a 
koponyájáért keresték, s vélték meg is találni  a messzi Barguzinban; a begyűjtött csontokat természetesen 
nyomban  elküldték  Amerikába.  Atilla  sírját se’  ok  nélkül  keresik  évszázadok  óta,  nyilván  a  koponyája 
megtalálása  céljából.  A  számomra  rendkívül  gyanúsak  az  egyébként  abszolút  értelmetlennek  tűnő  új-
ratemetések; kíváncsi volnék például arra, hová lett Szent István királyunk koponyája, hogy csak a jobb karja 
maradt meg? Meg aztán arra is, vajon a sírjában van-e még Vitéz Nagybányai Horthy Miklós és Nagy Imre  
elvtárs koponyája? Mert a világ és a történelem pogány logikája szerint mindegyiknek – a megjelölt céllal - el 
„kellett” tűnnie. De azután még inkább érdekes és érdemes lenne „felleltározni”, vajon nincs-e csonthiány Al-
bert  Einstein,  Werner  Heisenberg,  Siegmund Freud,  Charles  Darwin,  Karl  Marx,  V.  I.  Lenin,  Joszif  
Sztálin, Adolf Hitler, George Washington, Benjamin Franklin, Oliver Cromwell, Robespierre és Danton,  
Walt Disney, Leonardo da Vinci, Galilei, Michelangelo, stb.  sírjaiban, hiszen eléggé valószínű, hogy vala-
mennyiük koponyáját a sajátjának tekintette/tekinti a kései globális – Skull and Bones - Rendfőnökség. Plusz 
még a jelentős újkori politikusok – pl. Churchill, De Gaulle, stb. - koponyái… 

Minden jelentős személyiség koponyájára szükség van a végső integrációhoz. Még  Kádár Jánoséra  is, aki 
valami  nagyon  formabontót  cselekedett.  Ő  volt  személyében  a  magyar  történelem 
fintora.  Fityiszt  mutatva  a  nagy  Szovjetúniónak  és  a  KGB-nek,  berendezte  Ma-
gyarországon  minden  idők  legeslegvidámabb  barakkját,  s  megteremtette az  ún. 
„frizsider”-szocializmust.  Megmutatta,  hogy  a  mai  képtelen  idők  legfontosabb 
üzenete:  még  egy  sokszoros  gyilkos,  hazaáruló  is  lehet  jobb,  hasznosabb 
miniszterelnök,  mint  egy  hamis  Grál-lovag.  Hogy a  nép végül  azt  avatja  nemzeti 
hőssé, akinek jó életet köszönhet, és nem azt, aki szabadságról papol, míg béklyókat 
osztogat. Hogy az a hős, aki nehéz körülmények között is országot teremt, s nem az, aki 

a nemzetet és vagyonát gátlástalanul kiárulja. Nem tudjuk, Kádár szellemét erősíteni, vagy gyengíteni akar-
ják-e,  de  valamiért  sürgősen  szükségük  volt  a  koponyájára.  Talán  azért,  mert  nagy  sakkjátékos  volt  – 
nagyobb, mint Kissinger vagy Brzezinski, legalábbis Magyarország, a magyarok szempontjából… 

Akik néhány napja Kádár János koponyáját – és „falból”, a felesége urnáját is  – ellopták, pontosan tudták, 
mit csinálnak, mindent előre megterveztek, és sötét tervüket profi módon, sikerrel végre is hajtották. Nem 
profán sírgyalázók voltak tehát, ilyenformán valószínűsíthető, hogy egyrészt fehérgalléros cinkosaik is voltak, 
másrészt a nyomozó hatóságok nem fogják őket sohasem megtalálni.
Magasabb érdekek és erők működnek itt.

Chrystal Valley

Történik pedig, valamikor a következő valamelyik év nyarán.
A „színpadon” felállított emelvény közepén egy drapériával borított asztalon áll a Kristálykoponya. Körülötte 
kékes delej villódzik. 
 
„Hol vagyok?” – kérdezi, s állkapcsa mozogni kezd.
„A testvéreid között!” – hangzik a ceremónia nagymester azonnali válasza. Kisvártatva 
így folytatja:
„A Rend nevében kérünk Téged, egyesíts minket!” 

„Ha valamennyien eljöttetek, egyenként jelezzétek egyetértéseteket, mielőtt  egyesítelek  
benneteket!” – felelte a Koponya.                      
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… Alexander Dubcek, egyetértesz? – Igen, jelen!

… Kádár János, egyetértesz? – Igen, jelen! …

A szakrális névsor végén a koponya ibolyántúli lángba borult, mikor csattogó állkapcsai 
közül szinte kirobbant a szörnyű parancs:
„Világ koponyái, kristályosodjatok!”

Így is történhetett.
Így is történhet…

Vác, 2007. május 16.

                                                            Czike László
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