Sexuální otrokyně iluminátů nastiňují otřesný obrázek poměrů na špičce pyramidy vládců světa

POD VLÁDOU ILUMINÁTŮ
Dvě ilumináty mučené ženy s vypláchnutým mozkem a prostitutky vykreslují neutěšený obraz, jak
to na světě skutečně chodí. Obě říkají, že jako děti byly prostitutky světových vůdců. Jsou to Brice
Taylorová, autorka Díky za ty vzpomínky (1999), a Cathy O’Brienová, autorka (spolu s Markem
Phillipsem) Trans-formace Ameriky (1995). Tyto knihy jsou konzistentní
a potvrzují odhalení iluminátské programátorky Svali, a pokud chcete
pochopit svět, musíte si přečíst knihy těchto tří žen.
V podstatě každá země je řízena stínovou vládou, která je loajální Novému
světovému řádu kontrolovanému třináctičlenným iluminátským Koncilem.
Podle Svali „každý vládce reprezentuje oblast Evropy pod jeho nadvládou;
každý z nich patří do staré dynastické pokrevní linie.“ Američtí vůdci jsou
často jejich přímými potomky, ať již legitimními, či nelegitimními.
Podle Taylorové je Henry Kissinger generálním ředitelem iluminátů, kteří
přirozeně dávají přednost zůstat ve stínu. Naši političtí vůdci jsou vybírání
na základě svých morálních slabostí, vydíratelnosti a ochoty prosazovat iluminátský plán. Zatahá se za špagátky a záhadně se dostanou do popředí. Nezáleží na tom, ke které
přináleží straně. Tajně slouží „věci“.
Mnoho z nich je produktem života, jehož součástí je pedo!ilie, pašování
drog a jejich užívání, dětská pornogra!ie, bestiálnost, kontrola mysli,
znásilňování, mučení, satanistické rituály a lidské oběti. Dostávají mnoho
příležitostí, aby mohli své perverznosti ukojit, což zajišťuje permanentní
poslušnost a solidaritu. Pašování drog, bílé otroctví, prostituce a pornogra!ie
!inancují tajné programy Nového světové řádu. Elementy v CIA, FBI, pobřežní
stráži, armádě a policii jsou zapojeny rovněž, stejně jako ma!ie. (...)
Veřejnost je až dětsky důvěřivá ke svým vůdcům, obzvláště prezidentům.
Obvinění, že skutečně patří k sadistickému, zločinnému a zrádnému syndikátu, je pro ni zrada srovnatelná s incestem. Reagujeme popíráním a zlostí.
Nechceme si připustit, že jsme hlupáci a že naše vnímání reality je chybné.
Oblbnutí nejsme schopni selského myšlení a koordinované akce. Odmítáme
se zamýšlet nad tím, co pro nás chystají. Lepší je zesměšnit posla a přepnout na další program. Tyto
ženy mohly i nadále mlčet a nalézt více zaslouženého klidu a štěstí. Místo toho velmi riskují, aby
varovaly lidstvo před nebezpečím. Budeme jim naslouchat?
Jak Cathy O’Brienová, tak Brice Taylorová byly oběťmi programu kontroly mysli CIA a MK-Ultra,
jejichž účelem je vytvářet lidské roboty, kteří mají sloužit různým účelům, od prostituce, přes kurýry,
až po zabijáky. Jejich rodiny patří k tajným satanistickým sektám, které sexuálně zneužívají své děti,
generaci za generací, aby vyvolaly trauma, které způsobí mnohonásobný rozpad osobnosti. V tomto
traumatizovaném stavu se mysl rozdělí na mnoho segmentů. Oběti se vyznačují mimořádnou schopností vzpomenout si a odolností a mohou být snadno naprogramovány dělat cokoliv. Tyto kulty
působí v rámci mnoha organizací, včetně charit, církví, chlapeckých či dívčích klubů, zednářských
lóží, jeslí a soukromých škol. Společnost je podrobována stejnému typu na traumatu založeného
programování, za použití neustálých válek a násilností, kam spadá i Osvětim, Hirošima, vražda
Kennedyho, 11. září a Abu Ghraib. Jsme na jedné straně kolektivně znecitlivováni, a programováni
zaměřit se na sex, násilí, triviálnosti a prázdné sociální rituály na straně druhé.
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nákladem vlastním, Praha 2010, s. 315–317; dostupné též na URL: http://www.osud.cz;
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