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Rubrikerna har skrikit “KAOS PÅ DEN EUROPEISKA FINANSMARKNADEN” 
varje dag de senaste månaderna. Grekland har redan krisen över sig, Italien är 
på väg och Spanien står på tur. Samtidigt ser vi dagligen demonstrationer i land 
efter land i Europa och de blir mer och mer våldsamma. Och nu pågår 
demonstrationer i Förenta Staterna. Vad ligger bakom allt detta tumult? 

VÄRLDSREGERINGEN STARTADE ÅR 1897 
När en serie hemliga möten hölls i Schweiz den 29-31 augusti 1897, slogs en 
framtida agenda fast i en hemlig grupp. Planerna tilläts bli stulna och översatta till 
ryska och år 1905 hade de även översatts till engelska och en kopia av dem 
placerades i British Museum i London, England. 

BYFÅNESYNDROMET  
En hemlighet som delas av många läcker gärna av en tillfällighet, eller av 
vårdslöshet, så för att säkerställa hemligheten så får man berätta allt för byfånen, 
för han blir inte trodd. Därför kommer folk att avfärda allt detta som nonsens från 
byfånens sida. Genom att läcka ut dokumentet till den ryska säkerhetstjänsten, 
varvid det uppstod andra läckor, så uppenbarades hemligheten för hela världen. 
Den ryska säkerhetstjänsten stämplades som byfåne, vilket drevs till sin spets 
efter det kommunistiska maktövertagandet i Ryssland år 1917. 
För att misstänkliggöra dokumentet reste vissa tyskar till Bern i Schweiz år 1934 
och delade ut kopior av det. Några judar från Schweiz stämde tyskarna och det 
blev rättegång om saken. Den 19 maj 1935 dömde rätten att tyskarna farit med 
förtal och ansåg även att dokumenten var falska och att de hade kopierats från 
annat material, och man kallade det ”obscen litteratur.”  
Detta domslut har citerats av Världsregeringens ledare under de senaste 76 åren, 
fastän rättegången hölls vid en lägre rätt och utan mycket utredning. Det gamla 
citatet: ”Upprepa en lögn tillräckligt många gånger så kommer folk att tro på att 
det är sant” stämmer på detta. Det har nu gått 106 år sedan 1905 och när någon 
läser detta manifest står det klart att det inte är en förfalskning eftersom nästan 
varje detalj i manifestet har uppfyllts. Jag ska ta några exempel ur denna digra 
lunta så kan du själv bedöma innehållet. 

HUR MAN SKAPAR EN GLOBAL FINANSKRIS 
 Den allmänna ekonomiska krisen. Den ovannämnda fiendskapen ökar ännu mer på 
grund av den ekonomiska krisen, som kommer att förhindra alla börsavtal och all 
industriell verksamhet. Då vi genom alla tillgängliga medel samt genom guldets makt - 
som hör och häpna är i våra händer - åstadkommit en allmän ekonomisk kris, kastar vi 
samtidigt i alla länder i Europa ut mängder av arbetare på gatorna. 
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GIRIGHET OCH AKTIEMARKNADER  
För att kapitalet skall kunna verka utan hinder, är det nödvändigt att erhålla frihet 
för monopol i handel och industri, något, som redan genomdrivs av en osynlig 
hand i alla världsdelar. En sådan frihet ger politisk makt åt industriidkarna, och 
verkar skadligt på folket. Nu för tiden är det viktigare att avväpna folken än att 
sända dem i krig, det är viktigare att begagna sig av de sjudande passionerna till 
vår fördel än att släcka dem, viktigare att bemäktiga sig och tolka andras tankar på 
sitt sätt än att undertrycka dem. 

MILJÖFÖRESPRÅKARNA  
Vår styrelses förnämsta uppgift består i att försvaga den allmänna meningen 
genom kritik, vänja mänskligheten av med all tankeverksamhet, som framkallar 
motstånd, och inrikta dess förståndskrafter på tomma vältalighetsskärmytslingar. 

För att leda oss in på denna väg och för att styra folken i världen har vi begåvats 
med politiker som Al Gore och hans ”globala uppvärmning.” Miljöförespråkarna 
har styrt det amerikanska folket bort från offentligt federal mark och gjort det 
nästan omöjligt för skogsavverkningen, i syfte att bevara den fläckiga ugglan. 
Farmare i Kalifornien och andra ställen nekas vatten för att skydda en relativt 
okänd liten fisk. Därtill kan de inte använda en del av sin mark för att det ska 
finnas dammar för sällsynta grodor. Olja får inte utvinnas i Alaska för att bevaras 
i sin jungfrulighet och för att inte trakterna ska bli bebyggda. 
I Stockholm, Oslo och andra europeiska städer måste man betala en avgift för att 
komma in med bil i staden, vilket slösar bort människors tid med bussar och tåg 
som inte håller tiderna. Överallt i USA är privat mark indelat i olika zoner vilka har 
bestämts av miljöpolitiker, och så vidare. 

FÖRSTÖR DET PERSONLIGA ALTERNATIVET 
Ingenting är farligare än det personliga initiativet. Om det är genialiskt, kan 
det göra mera än en miljon människor, bland vilka vi utsått split.Vi bör leda 
uppfostran av samhällena så, att i varje fall, där det krävs initiativ, folken står 
modfällda i hopplös vanmakt. Ansträngningen, flyter ur denna handlingsfrihet, 
försvagar krafterna, då den kolliderar med en främmande frihet. Härav 
uppstår svåra moraliska stötar, missräkningar, motigheter. 

RUINERA GRUNDEN FÖR INDUSTRIN 
För att kapitalet skall kunna verka utan hinder, är det nödvändigt att erhålla 
frihet för monopol i handel och industri, något, som redan genomdrivs av en 
osynlig hand i alla världsdelar.  En sådan frihet ger politisk makt åt 
industriidkarna, och verkar skadligt på folket. Nu för tiden är det viktigare att 
avväpna folken än att sända dem i krig, det är viktigare att begagna sig av de 
sjudande passionerna till vår fördel än att släcka dem, viktigare att bemäktiga 
sig och tolka andras tankar på sitt sätt än att undertrycka dem. 

Kunde de som levde år 1897 tro att på mindre än 60 år skulle drogmissbruket 
först skulle drabba Förenta Staterna och sedan resten av världen? För att kunna 
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stävja denna epidemiska eld tvingas fabriker och affärer att drogtesta var och en 
de ska anställa för att försäkra sig mot detta problem.  

EKONOMISK TÄVLAN  
I hela Europa och med hjälp av dess förbindelser även på andra kontinenter 
måste vi åstadkomma stridigheter och fiendskap. Däri ligger en dubbel fördel. 
För det första vinner vi därigenom respekt i alla länder, vilka vet att vi efter 
gottfinnande äger makt att åstadkomma oroligheter eller återinföra ordning. 
Alla dessa länder har vant sig vid att se i oss ett nödvändigt ont.  

INTRODUKTIONEN AV PORNOGRAFI 
Pornografin och det framtida tryckta ordet. I de s k föregångsländerna 
har det skapats en vansinnig, smutsig och avskyvärd litteratur. Ännu någon 
tid efter det att vi övertagit makten kommer vi att uppmuntra dess existens så 
att den ännu tydligare kommer att belysa kontrasten jämfört med de tal och 
program som kommer från våra höjder. Våra vise män som är uppfostrade 
att leda gojerna kommer att författa tal, projekt, relationer och artiklar med 
vilka vi ska påverka sinnena i riktning mot av oss utstakade begrepp och 
kunskaper. 

När dessa citat skrevs 1897 hade fotograferingskonsten  funnits i över 20 år, 
men filmindustrin var ännu i sin linda. Tjugu år senare hade de ”upphöjda sätena” 
blivit kända som Hollywood. Och Northridge, en stad nära Hollywood, blev ett 
centrum för porrindustrin i USA.   

HUR MAN SKAPAR EKONOMISKA KRISER 
Sådant har varit vardagsmat i USA sedan 1828. Detta ämne har behandlats i min 
fjärde bok om Kabalan: THE KABALLAH: THE MOTHER OF ALL HARLOTS, 
Book 4: The Stealth Takeover of the United States 

ANTISEMITISM 
Om någon stat för närvarande protesterar mot oss, så är det endast för syns 
skull och efter vårt gottfinnande och genom vår försorg, ty deras antisemitism 
behöver vi för att styra våra lägre bröder. Jag behöver inte förklara detta 
närmare eftersom detta redan tagits upp i våra förhandlingar flera gånger. 

HUR MAN KONTROLLERAR MEDIA 
Okänd författare: ”På den utom den kristna kyrkan liggande världen gjorde 
offentliggörandet av dessa protokoll ett knappt märkbart intryck. Den 
periodiska pressen, vars flesta organ befinner sig antingen i judehänder eller 
under judarnas ledning och inflytande, bemödade sig att tiga ihjäl dem 
genom att nämna dem i förbigående som ett halvgalet påhitt eller en saga. 
Men bland de troende kristna gjorde "protokollen" starkt intryck och gav min 
bok en framgång som översteg varje förväntan och spred kunskapen och 
insikten om nutidens förborgade hemligheter i vida kretsar av den kristna 
världen.”  
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Radio och TV fanns inte när protokollen skrevs år 1897. Idag sitter pundhuvuden 
med olika åsikter i radio och tvprogram. Alla babblar på och hoppas att några 
godtrogna och okunniga ska tro på dem. En del av de värsta förolämparna heter 
Rush Limbaugh and Alex Jones, vilka porträtterar sig själva som sanningssägare 
och konservativa amerikaner men är i själva verket språkrör för Världsregeringen.  

DJÄVULEN HAR FÖRFATTAT DETTA DOKUMENT 
Bibeln gör det klart att djävulen kommer att ge Antikrist och hans regim styrka. 
Enligt aposteln Petrus blev Bibeln skriven av människor som hade blivit tillsagda 
att göra detta av den Helige Ande. 2 Petr. 1:21 
Citaten från de nämnda dokumenten skrevs av ogudaktiga män som fått order av 
djävulen. Upp. 13:1-4 
Vi har blivit varnade för att Antikrist en dag kommer och upprättar sitt rike, vilket 
sker innan Jesus kommer tillbaka. 2 Tess. 2:1-9 
Gud har också sagt att han kommer att lämna folken i stor villfarelse, eftersom de 
vägrat att lära känna sanningen. vers 10-12 
 Men Gud kommer ha en kvarleva som inte lyssnar till lögnerna.  vers 13-17 
Vi har blivit varnade för en tid av fruktansvärd nöd. Upp. 13:5-9 

VI ÄR VÄLDIGT NÄRA DEN TID BIBELN KALLAR VEDERMÖDAN  
Jesus varnade oss för att en stor vedermöda skulle drabba världen före hans 
tillbakakomst. Luk. 21:25-26 
Den människa Satan vill introducera i världen för att lösa finanserna kommer att 
vara en homosexuell jude, en som inte dyrkar Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, 
utan dyrkar Ormen. Dan. 11:36-39 
Folken kommer att följa denna Satans människa därför att han säger sig ha 
lösningen till de förfärliga problemen med arbetslösheten och brist på mat och 
bostäder. Upp.  13:11-15 
Nationerna i världen kommer inte att erövras med militärmakt utan genom en 
katastrofal global ekonomisk härdsmälta. Det räddningen kostar är att man tar på 
sig Vilddjurets märke. vers 16-18 
Om du tar Vilddjurets märke dömer det dig till Den Brinnande Sjön, även om du 
dessförinnan har tagit imot Jesus som din Herre och Frälsare. Upp. 14:9-13 

VAD DJÄVULEN SADE 
Nu, då varje välde vacklar, kommer vår makt att bli mer oövervinnelig än 
varje annan, eftersom den kommer att vara osynlig, tills den blir så fast, att 
ingen slughet är i stånd att undergräva den. Ur det tillfälliga onda, som vi 
nu är tvungna att utöva, uppstår det goda i en orubblig regering, vilken 
återupprättar den regelrätta gången i folkexistensens mekanism, störd 
av liberalismen. Resultatet helgar medlen. Låt oss fästa vår uppmärksamhet 
vid våra planer, inte så mycket det goda och moraliska, som det nödvändiga 
och nyttiga. Framför oss ligger en strategiskt utstakad plan, från vilken vi i 
intet fall bör avlägsna oss, utan att riskera tillintetgöra många seklers arbete. 
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Regeringsplanen bör tänkas igenom och presenteras av en enda person 
eftersom det skulle bli omöjligt att stadfästa den om den uppdelades i 
enskildheter hos många personer. Därför kan vi tillåtas känna till planen, men 
inte delta i dess bedömning, för att inte rubba det geniala sambandet mellan 
dess enskilda delar, den praktiska styrkan av varje moments hemliga 
betydelse. Om ett sådant arbete skulle kritiseras och ändras genom mångas 
omröstning så skulle det komma att präglas av alla de oförstående intellekt 
som inte satt sig in i det hela på djupet och sambandet i dess tankar. För oss 
är det nödvändigt att våra planer är effektiva och ändamålsenligt uttänkta. 
Därför bör vi inte låta vår ledares genialiska arbete plockas sönder av 
massan inte ens av en sluten krets.  

”Korandet av vår självhärskare kan inträffa innan vi upphäver 
konstitutionen. Stunden för detta korande är inne då folken, som är 
utpinade av inre oroligheter och de styrandes, av oss framkallade, 
oduglighet, utropar:  

’Bort med dem och låt oss få en världshärskare, som förenar oss och 
tillintetgör orsakerna till våra tvister - nationalitetsgränserna, 
religionerna, regeringarnas mellanhavanden - samt ger oss den fred 
och det lugn, som våra styresmän och folkrepresentanter inte har 
kunnat hjälpa oss till." 

Lyssna till mobben på gatorna. Vad ropar de? De är inspirerade av demoniska 
krafter och kräver förändringar. Det är trubbel på gång! När ska de kristna vakna?  

Natten kommer snabbt när inga kristna längre kan verka. Det är i dag vi 
måste bestämma oss för om vi vill leva nära Jesus och skänka allt vi har 
av vår tid, våra ägodelar och pengar.  John 9:4 

 
Kom ihåg att det inte är lika viktigt hur du börjar på frälsningsvägen som 
hur du avslutar din bana! 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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