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Šią knygą apmąstė, ištyrė, parašė ir redagavo jos autorius. Pirmą 
kartą bandau rašyti knygą. Nors mano redagavimo įgūdžiai tikrai 
nėra tobuli, stengiausi sudėti joje visą informaciją, kurios reikia, kad 

suvoktumėte, kas iš tikrųjų vyksta pasaulyje. 
Kad iš tikrųjų „pabustumėte“ ir tarsi nuo taško iki taško mintyse sujung-

tumėte visą informaciją į bendrą visumą, šią knygą tikriausiai turėtumėte 
perskaityti keletą kartų. Taškai tikrai siejasi tarpusavyje. Paaiškinsiu: kai 
kuriuos faktus, pateikiamus šios knygos pradžioje, geriau suprasite skaity-
dami vėlesnius skyrius. Kaskart skaitant šią knygą ryšiai ir sąsajos darysis 
vis aiškesni, kol pamatysite, kad pasaulis ir visi dalykai jame yra kitokie, 
negu atrodo.

Suprantama, šios knygos negalima lengvai priimti. Tai, kas čia pa-
teikiama, mažų mažiausiai kelia didelį nerimą, o aš niekada nenorėjau 
nieko išgąsdinti ar supykdyti, tačiau yra kaip yra. Knygos turinys išsamiai 
paaiškina tą mus supantį košmarą, tik jį patirsite ne užmigę, o pabudę, 
tikrame gyvenime. Jūs pabusite ir suvoksite realybę – mes jau gyvename 
Naujosios pasaulio tvarkos sąlygomis, kai, kaip išpranašauta Biblijoje, laikų 
pabaigoje laisvąją žmoniją pamažu pradeda valdyti visą pasaulį aprėpianti 
Liuciferio valdžia.

Aš itin kruopščiai išnagrinėjau įvykius, aprašytus Biblijoje, Apreiškimo 
knygoje, būtent tuos, kuriuose pranašaujama apie laikų pabaigą ir Antikristo 
iškilimą, ir sutapatinau juos su dabartimi. Manau, tai, ką atradau, mažų 
mažiausiai stulbina.

Noriu padėkoti patriotams, tiesos ieškotojams, kurie jau daug metų au-
koja savo laiką, mintis, tyrimus, žodžius ir gyvenimus, siekdami pažadinti 
žmoniją, parodyti Naujosios pasaulio tvarkos grėsmę. Kviečiu į diskusiją 
visus, kurie nori paneigti tai, ką išdėsčiau šiuose puslapiuose, ir visi tušti 
bandymai mane užsipulti be čia išdėstytų faktų analizės bus atremti. Jeigu 
kas turėtų dar išsamesnių argumentų negu mano išvados apie tai, kodėl šis 
pasaulis tapo toks pakrikęs, norėčiau juos išgirsti.



Suvokęs čia išdėstytus faktus, pabudau ir buvau ir vėl pašauktas į Dievo 
tarnystę, nors didžiąją gyvenimo dalį praleidau kaip aršus ateistas. Tai, apie 
ką kalbama šioje knygoje, man yra aiškus įrodymas ir tikėjimo šaltinis, kad 
egzistuoja kai kas daug galingesnis už žmoniją, besitvarkančią šioje Žemėje.

Kai suvokiau, kas šiandien vyksta pasaulio užkulisiuose, apie ką kalbu 
šioje knygoje, pajutau galingą akstiną išstudijuoti visus šiuos aspektus iki 
pat jų ištakų, tad tai ir padariau. Būdamas vienas iš nedaugelio žmonių, 
sugebėjusių atskirti pelus nuo grūdų, jaučiu, kad privalau įspėti kitus, 
pateikdamas tiek faktų, kiek tik sugebėsiu surinkti. Tie, kurie savo noru 
ignoruos šioje knygoje pateikiamus faktus, stipriai nukentės jau netolimoje 
ateityje – žymiai labiau už tuos, kurie iš tikrųjų žino, kas vyksta, ir yra tam 
pasiruošę tiek patys, tiek ir paruošę tuos, kuriuos myli.

Atsiprašau savo mylimos šeimos, kad skyriau jai per mažai dėmesio 
tuo metu, kai rašiau šią knygą, ir kartu dėkoju jiems už kantrybę, kuri 
leido man skirti tūkstančius darbo valandų šiai knygai paruošti. Kai buvau 
jaunesnis, nenorėjau turėti vaikų, nes šis pasaulis toks sujauktas, o dabar 
ir dar labiau sugedęs; tačiau širdyje žinojau, kad jeigu kada nors turėsiu 
vaikų, padarysiu viską, ką privalau padaryti, kad šis pasaulis jiems būtų 
geresnė vieta gyventi, ir suteiksiu jiems geresnę ateitį, kurios jie nusipelnė. 
Jie nenusipelnė paveldėti to košmaro, apie kurį pasakojama šioje knygoje.

Parašyti tai, ką sužinojau, verčia ne tik dieviškas įsikišimas, bet ir noras 
įspėti savo šeimą, draugus bei visus savo šalies gyventojus apie sunkius 
mūsų laukiančius laikus, kad būtume pasiruošę. Žinodamas tai, ką žinau, 
tiesiog nesugebėčiau gyventi nieko nedarydamas ir bent nepamėginęs 
„pažadinti“ tų, kuriuos myliu ir kurie man rūpi. Man artimi žmonės, kurie 
mane gerai pažįsta, žino, kad niekada jiems nemeluočiau, ypač tokiomis 
rimtomis temomis, kurias čia nagrinėsime. Parašyti šią knygą niekada 
nebuvo mano pasirinkimas – tai yra mano misija, kuriai esu pašauktas 
jau labai seniai. Gyvenime man nutiko daug keistų dalykų, tačiau žvel-
giant į juos iš dabarties taško viskas atrodo logiška matant tai, kas čia 
išsirutuliojo.

Pradėjęs rašyti šią knygą, daugybę dienų tik žiūrėjau į tuščią gelsvą 
sąsiuvinio lapą ir nė nesuvokiau, nuo ko pradėti, kaip apibrėžti metmenis, 
kuriais galėčiau vadovautis. Pradėjau tik užsirašinėti man žinomus faktus 
ir su jais susijusius asmenis. Tie faktų puslapiai greitai virto struktūrizuo-
tomis kompiuterio bylomis su šimtais faktų ir pastabų apie juos. Vėliau 



šios bylos buvo sujungtos, joms suteikta bendra forma. Taip gimė pirmasis 
juodraštis, vėliau virtęs šia knyga.

Šią knygą rašiau ir jai parašyti reikalingus tyrimus atlikinėjau septyne-
rius metus, daugiau kaip 6000 valandų, tad galiu užtikrinti, jog tai nėra 
tik atsitiktinai bet kaip sumesti faktai, ištraukti iš kokios nors interneto 
svetainės. Tam, kas aprašyta šioje knygoje, reikia skirti visą dėmesį, kaip 
svarbiausiam dalykui savo gyvenime, kurį turite suprasti ir kuriam privalote 
pasiruošti. Tai ne pratybos, tai tikra.

Mano mylima motina mirė netrukus po šios knygos pirmojo rankraščio 
pasirodymo, tačiau gerai suprato, apie ką ji. Ji žinojo, kas yra Naujoji 
pasaulio tvarka, ir didžiavosi manimi, kad išdrįsau garsiai išsakyti savo 
įsitikinimus. Savo gyvenime nepažinojau dvasingesnio, rūpestingesnio ir 
nuoširdžiau mylinčio žmogaus. Ši knyga pasirodė su jos mylinčia ir rūpes-
tinga dvasia. Myliu tave, mama. Ilgiuosi tavęs kasdien.

„Pasaulis yra pavojinga vieta gyventi; ne dėl blogų žmonių, bet dėl 
nieko nedarančių   žmonių.“

– Albertas Einsteinas
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P R ATA R M Ė

Pirmiausia leiskite paaiškinti, kodėl šios knygos viršelyje Senoji Šlovė 
(JAV valstybinė vėliava – vert. past.) pavaizduota apversta. Karo metu 
apversta šalies vėliava reiškia, kad šalis patiria sunkumų ir yra pavojuje. 
Šiuo metu mūsų šalis puolama ir patiria sunkumų. Kovojame su ne-
regėtomis jėgomis, apie kurių egzistavimą nė nenutuokiame. Kovojame 
su tais, kurie siekia įgyvendinti prieš tūkstančius metų sukurtą slaptą 
planą pavergti pasaulį. Šiuolaikinė šio Didžiojo plano inkarnacija taikliai 
ir apgaulingai pavadinta Naująja pasaulio tvarka. Jeigu ji būtų pavadinta 
taip, kaip iš tikrųjų turėtų vadintis – Žmonijos pavergimu, – tikriausiai 
nenorėtumėte turėti su ja reikalų, todėl jai ir suteiktas toks patrauklus 
pavadinimas, slepiantis tikruosius ketinimus. Šioje knygoje papasakosiu, 
kur, kada ir kodėl atsirado šis planas ir kas puoselėjo jį per visą istoriją iki 
pat šių dienų. Šiandien labai priartėjome prie to, kad šis didysis sąmokslas 
būtų įgyvendintas. Jeigu atidžiai skaitėte Bibliją ir kada nors susimąstėte, 
kokiu būdu pasaulyje įsivyraus joje pranašauta visuotinė Liuciferio valdžia, 
parodysiu, kaip ji atsiskleidžia šiandien, tiesiai mums prieš akis. Išdėstysiu, 
kas yra Didysis planas ir kas jį vykdo šiandien, ir padėsiu jums išeiti iš 
tamsos, kurioje buvote visą gyvenimą, į tiesos šviesą.

„Jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus.“
– Jėzus Kristus 

Nesvarbu, ar tikite Dievą, ar ne, jeigu jaučiate, kad jūsų išrinkti valdžios 
atstovai nedirba to darbo, kuriam juos išrinkote, ir mūsų šalis ritasi tiesiai 
į prarają, ši knyga kaip tik jums. Joje išsamiai paaiškinsiu, kodėl mūsų 
federalinė valdžia tėra tik iškreiptas tiesiog neveikiantis pokštas.

Ši knyga neatskleis visos tiesos, kaip iš tikrųjų funkcionuoja gyvenimas, 
tačiau tikrai pakeis jūsų bendrą požiūrį į jį ir pasaulį. Ji tarsi žadintuvas, 
skirtas tam, kad, kai perskaitysite viską, ką turiu jums papasakoti, pabustu-
mėte ir pamatytumėte, kad viskas yra kitaip, negu atrodo, ir būtumėte geriau 
pasiruošę padaryti kai kuriuos namų darbus. Neprašau patikėti tuo, ką papa-
sakosiu, tačiau prašau ir neneigti to tol, kol patys neatliksite savo tyrimo.
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„Pasmerkti, prieš tai neištyrus, yra didžiausia nežinojimo forma.“ 

– Albertas Einsteinas 

Pastaraisiais metais, atsiradus internetui, iš jo sklindanti anksčiau slo-
pinta informacija sudaužė dezinformacijos barjerą, sukurtą Didžiojo plano 
vykdytojų. Dėl šios (kol kas) neatsijotos informacijos internete daugybė 
žmonių, pakankamai aktyviai norinčių sužinoti tiesą, dabar gali susipažinti 
su tuo, ką pasaulio vadovai ir už jų slypinčios despotiškos jėgos ruošia 
mums jau keletą tūkstančių metų.

Yra faktų, kad šie žmonės sutartinai siekia sužlugdyti mūsų šalį ir 
dabartinį mūsų gyvenimo būdą. 

Žinios, besiveržiančios iš interneto, nuplėšė Didžiojo plano slaptumo 
šydą. Žinantiems, kur ieškoti, sąmokslas yra aiškus kaip ant delno, nes 
slepiamas tiesiai prieš mūsų akis. Būtent todėl net ir šią akimirką sąmokslo 
šalininkai telkia priemones įvesti tokios informacijos cenzūrą, prisidengdami 
„kova su vidiniu terorizmu“. Laiko, kol dar galite nevaržomai ir išsamiai 
su ja susipažinti ir perduoti kitiems, iki laisvas informacijos srautas bus 
išjungtas visiems laikams, liko nedaug.

Šią knygą lengvai galima išskaidyti į 100 atskirų knygų, nes informacijos 
tiek daug, kad nei aš, nei jūs neturėtume tiek laiko. Skaitydami įsidėmė-
kite šį teiginį, gal net užsirašykite ant lapelio, kad nuolat prisimintumėte: 
prašau jūsų žiūrėti į šią knygą kaip į sąvadą dalykų, į kuriuos turite 
atkreipti dėmesį, kiekviena tema pateikiant tik tiek informacijos, kiek 
reikia, kad suvoktumėte, kas vyksta. Informacijos apie kiekvieną šios 
knygos sudedamąją dalį yra gerokai daugiau, negu jums rašau, tačiau 
įtraukiau viską, kas, mano nuomone, svarbiausia šios vienos knygos 
laike ir erdvėje.

Daugumą šios knygos temų ar teiginių galima lengvai patikrinti ar 
plačiau patyrinėti internete, naudojantis Google ar Bing paieškos sistemo-
mis. Nors pridėjau šaltinių sąrašą su svarbių knygų, kuriomis rėmiausi, 
pavadinimais, didžioji šios knygos informacijos dalis surinkta iš interneto. 
Norėčiau, kad patys patyrinėtumėte ir nuspręstumėte, kas yra tikroji 
tiesa, – niekuo netikėkite aklai, taip pat ir manimi. Tiesa nebijo tyri-
nėjimo, ir jeigu kuris nors knygos teiginys pasirodytų klaidingas, mielai 
priimčiau pataisymą. Niekas taip netrokšta absoliučios tiesos kaip aš, ir 
būtent to siekiu šia knyga.
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Čia pateikiama informacija gali pakeisti gyvenimą, todėl turi būti 
skaitoma atviru protu. Jūsų protas yra lyg parašiutas: jis neveikia, kol 
yra neišskleistas. Jeigu nenorite bent laikinai atidėti į šalį visko, ką, jūsų 
manymu, žinote, ir atsiverti galimam faktui, kad mums meluoja ir sąmo-
ningai klaidina visą mūsų gyvenimą, tuomet ši knyga ne jums. O jeigu 
tiesa jus išlaisvina, tuomet melas jus įkalina. Jums teks išmesti iš galvos 
visą tą nuodingą propagandą, kurią visą gyvenimą girdite iš religinių or-
ganizacijų, politinės sistemos, pagrindinių žiniasklaidos priemonių, – visa 
tai yra suorganizuota Didžiojo plano vykdytojų.

Žmonės šiais laikais patiria vadinamąjį normalumo iškraipymą, dar 
kitaip – stručio efektą. Normalumo iškraipymas pasireiškia tuo, kad net ir 
protingi žmonės nuvertina ar neigia besiartinančios nelaimės ar pavojaus 
galimybę. Kadangi anksčiau jiems taip nenutikdavo, jie negali įsivaizduoti, 
kad tai gali įvykti ateityje, ir nesiima atitinkamų veiksmų, siekdami išvengti 
artėjančio pavojaus ar bent jam pasiruošti.

Kol skaitote šiuos žodžius, tamsios jėgos vienijasi pasaulio užkulisiuose 
ir planuoja pasaulio pabaigą, tokia prasme, kokia jums žinoma. Labai grei-
tai prasidės blogi dalykai, netolimoje ateityje sulauksime tiesiog pragaro 
žemėje, teigiu tai nė kiek neperdėdamas. Jūs turite žinote, kas iš tikrųjų 
dedasi, ir pasiruošti tam geriausiai, kaip sugebate.

Jeigu ši knyga paplis plačiau, Didžiojo plano šalininkai paleis savo vil-
kus pagrindinėse žiniasklaidos priemonėse ir išvadins ją sąmokslo teorija, 
nors iš tikrųjų joje pristatoma tik neišgalvota, kritiškai įvertinta pasaulio 
istorijos analizė bei faktai, kas apskritai vyksta pasaulyje šiomis dienomis. 

Jau parašyta šimtai knygų apie Didįjį planą ir Naująją pasaulio tvarką, 
siekiant įspėti žmoniją ar ją išbandyti, tačiau dauguma tik atsimušė į kur-
čias ausis. Tikiuosi užbaigti šią tiesos sausrą jums padedant – jums, dabar 
laikantiems šią knygą ir skaitantiems šiuos žodžius.

Biblijoje labai konkrečiai pasakyta, kad laikų pabaigoje iškilusi Liuciferio 
(Šėtono) pasaulinė vyriausybė užvaldys pasaulį. Parodysiu jums, kaip tai 
jau vyksta užkulisiuose.

Šioje knygoje sukursiu bylą ir įrodysiu ją faktais.
Štai kodėl praėjęs amžius buvo žiauriausias ir baisiausias per visą žmo-

nijos istoriją – ir bus tik blogiau. Žymiai blogiau. Bibliniu mastu blogiau.
Didžiojo plano šalininkai gerai mėto pėdas, darydami viską, kas įmanoma, 

kad diskredituotų ir apšmeižtų Bibliją, tuo pačiu metu patys vykdydami jos 

P R ATA R M Ė
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pranašystę žodis žodin. Jeigu žinote Biblijos pranašystes, ši knyga tikrai 
atkreips jūsų dėmesį.

Kai kalbama apie Dievą ir religiją, nesvarbu, kuo tikite. Svarbu, kuo 
tiki jie (žmonės, vykdantys Didįjį planą) ir kokiomis žaidimo taisyklėmis 
jie vadovaujasi; o vadovaujasi jie idėjomis ir planais, nubrėžtais Biblijos 
pranašystėse, tiek Senajame, tiek Naujajame Testamente.

Mūsų priešas yra ne rasė ar religija, o dvasinis judėjimas, buriantis 
visas rases ir religijas po viena vėliava: Didysis planas arba Naujoji 
pasaulio tvarka.

„Artinantis pabaigai, iškils grupė žmonių, kurie atkreips dėmesį į 
pranašystes ir reikalaus, kad jos būtų interpretuojamos pažodžiui, ne
paisydami triukšmo ir pasipriešinimo.“ 

– Isaacas Newtonas (1642–1727) 

Manau, kad Didysis planas yra tikras, ne todėl, kad esu krikščionis; 
atvirkščiai: esu krikščionis, nes žinau, kad Didysis planas yra tikras, ir 
šiuo metu jis artėja prie išsipildymo.

Šėtoniškieji žmonės, kurie yra Didžiojo plano šalininkai, viską žino apie 
jus. Atėjo laikas viską sužinoti apie juos.

Tai pasakojimas apie Didįjį planą ir ateinančią žmonijos atranką...
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S L A P T O J I  S A N D O R A

Tai bus iliuzija, tokia stipri, tokia plati, kad bus už jų suvokimo ribų.
Tuos, kurie ją regės, vadins bepročiais.
Mes veiksime atskirais frontais, kad niekas nematytų ryšio tarp 

mūsų.
Mes elgsimės taip, lyg nebūtume susiję, kad iliuzija būtų gyva.
Savo tikslus įgyvendinsime pamažu, po vieną, kad nesukeltume 

įtarimo.
Taip ir užtikrinsime, kad niekas nepastebėtų pokyčių, kai jie įvyks.
Mes visada dirbsime kartu ir liksime susieti kraujo bei slaptumo ryšiu.
Mirtis teaplanko tą, kuris prabils.
Jų gyvenimas bus trumpas, o protai silpni, nors jiems atrodys 

priešingai.
Mes subtiliai naudosimės mokslo ir technologijų žiniomis, kad jie 

niekada nepamatytų, kas vyksta.
Maiste, vandenyje, taip pat ir ore naudosime lengvuosius metalus, 

senėjimą skatinančias bei raminamąsias medžiagas.
Jie bus nuodijami visur, kur tik pasisuks.
Nuodai bus paslėpti visame kame, kas juos supa, ką jie geria, valgo, 

kuo kvėpuoja ir ką nešioja.
Mes sukursime vaistus, kurie juos padarys ligotus ir sukels naujas 

ligas, nuo kurių sukursime dar daugiau vaistų.
Jie bus paklusnūs ir silpni prieš mūsų galią.
Jų protai priklausys mums, ir jie darys tai, ką mes pasakysime. Jeigu 

jie atsisakys, panaudosime jų protus keičiančias technologijas.
Baimė bus mūsų ginklas.
Mes kursime jų vyriausybes ir jų opoziciją.
Mums priklausys abi pusės.
Jie dirbs už mus, ir mes klestėsime dėl jų darbo.
Mūsų šeimos niekada nesimaišys su jų šeimomis.
Mūsų kraujas visada turi būti grynas, nes tokia yra taisyklė.
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Mes priversime juos žudyti vienas kitą, kai tai mums bus naudinga.
Mes dogmomis ir religijomis atskirsime juos nuo bendrystės (su 

Dievu).
Mes kontroliuosime visus jų gyvenimo aspektus ir sakysime jiems, 

ką ir kaip galvoti.
Mes vesime juos lėtai ir švelniai, kad jie manytų, jog eina patys.
Mes pakurstysime priešiškumą tarp jų, juos suskaldydami.
Kai šviesa juos apšvies, užtemdysime ją mirtimi arba pajuoka, kas 

geriau mums tiks.
Mes priversime juos plėšyti vienas kito širdis ir žudyti savo pačių 

vaikus.
Jie maudysis savo kraujyje ir žudys savo artimą, jei mums tai bus 

naudinga.
Mes turėsime iš to didelės naudos, nes jie mūsų nematys, nes jie 

negali mūsų matyti.
Mes klestėsime dėl jų mirčių ir vykdomų karų.
Mes priversime juos gyventi baimėje ir pyktyje.
Kad tai pasiektume, panaudosime visus jų įrankius.
Įrankius jie sukurs savo darbu.
Mes priversime juos nekęsti savęs ir savo artimo.
Mes visada slėpsime nuo jų tiesą, kad visi esame viena.
To jie niekada neturi sužinoti! Žingsnis po žingsnio, žingsnis po 

žingsnio judėsime link savo tikslo.
Mes užvaldysime jų žemę, išteklius bei turtus ir visiškai juos 

kontroliuosime.
Mes klaidinsime juos, kad jie priimtų įstatymus, kurie atimtų tą 

nedidelę laisvę, kurią jie turės.
Mes sukursime pinigų sistemą, kuri įkalins juos amžinai, kad ir 

jie, ir jų vaikai visada būtų skolingi.
Kai jie susivienys, apkaltinsime juos nusikaltimais ir pateiksime 

kitokią istoriją pasauliui, nes mums priklauso visa žiniasklaida.
Kai jie sukils prieš mus, sutraiškysime juos kaip vabzdžius, nes 

jie yra menkesni už juos.
Jie bus bejėgiai ką nors padaryti, nes neturės ginklų.
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Mes samdysime kai kuriuos iš jų, kad vykdytų mūsų planus, 
pažadėsime jiems amžiną gyvenimą, kurio jie niekada negaus, nes 
yra ne iš mūsų rato.

Tiesa bus paslėpta po jų veidais, taip arti, kad jie nesugebės 
sutelkti žvilgsnio, kol taps per vėlu.

O taip, tokia didinga bus laisvės iliuzija, kad jie niekada nesuži
nos, jog yra mūsų vergai.

Kai viskas bus paruošta, jie priklausys tai realybei, kurią mes 
sukursime.

Jų protus sujungė jų įsitikinimai – tokie, kokius mes sukūrėme 
nuo neatmenamų laikų.

Bet jei jie kada nors supras, kad yra mums lygūs, mes juos su
naikinsime. Jie niekada neturi sužinoti.

Jeigu jie kada nors supras, kad gali mus įveikti, imsimės veiksmų.
Jie niekada, niekada neturi sužinoti, ką mes padarėme, nes jeigu 

sužinos, mums neliks vietos bėgti. Niekas mūsų nepriglaus.
Tai slapta sandora, kurioje gyvensime savo gyvenimą dabar ir 

ateityje, nes ši realybė peržengia kartas ir gyvenimo trukmes.
Ši sandora užantspauduota krauju, mūsų krauju! 

– Nežinomas autorius 

S L A P T O J I  S A N D O R A
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SVEIKI SULAUKĘ 
NAUJOSIOS PASAULIO 

TVARKOS

„Pats žodis „slaptumas“ prieštarauja laisvos ir atviros visuomenės 
sampratai; tačiau mūsų tauta nuo seno susiduria su slaptų organiza
cijų, slaptų suokalbių ir slaptų veiksmų priešprieša. Prezidento pos
tas taip pat buvo naudojamas sąmokslo sužlugdyti Amerikos laisvę 
kurstymui, tad, prieš palikdamas šį postą, privalau apie tai informuoti 
piliečius.“ 

– Johnas F. Kennedy, nužudytas Didžiojo plano vykdytojų 
už tai, kad jiems priešinosi

„Esu susirūpinęs mūsų didžios tautos saugumu; ne dėl kokio nors 
pavojaus iš išorės, o dėl klastingų viduje veikiančių jėgų.“

– Generolas Douglasas MacArthuras

„Nežinau kitos tokių galingų visuomenės jėgų saugyklos, kaip tik 
pati liaudis; ir jeigu manome, kad ji nepakankamai apsišvietusi ir ne
sugeba kontroliuoti savo veiksmų laisvės, turime ne atimti tą laisvę, o 
išmokyti juos tinkamai ja naudotis.“

– Thomas Jeffersonas
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„Turime aiškiai kalbėti apie seksualumą, kontracepciją, apie abor
tus, vertybes, kurios kontroliuoja gyventojų skaičiaus augimą, nes 
ekologinė krizė iš esmės yra gyventojų krizė. Sumažinkime gyventojų 
skaičių 90 %, ir nebeliks pakankamai žmonių, kad kiltų pavojus eko
logijai.“

– Henry Kissingeris, Tarptautinių santykių tarybos, 
Bilderbergo grupės, Romos klubo ir Trišalės komisijos narys, 

taip pat 33-iojo laipsnio laisvasis masonas

„Tai, ką pasakysiu, yra siaubinga. Kad stabilizuotume pasaulio gy
ventojų skaičių, turime eliminuoti po 350 000 žmonių per dieną. Tai 
baisūs žodžiai, tačiau jų nepasakyti yra lygiai taip pat blogai.“

– Jacquesas Cousteau, 
interviu leidiniui „UNESCO Courier“, 1991 m. lapkritis

Kaip manote, kodėl mūsų ekonomika, mūsų vyriausybė, mūsų visuomenė 
ir apskritai visas pasaulis tokie visiškai sugedę ir kasmet karta po kartos 
genda vis labiau? 

Tiek chaoso... Tiek sugedimo... Tiek iškrypimo...
Nuo XX a. pradžios ekonomika tarsi važinėja amerikietiškaisiais kalne-

liais, o 2013 m. stebėjome didžiausią nuosmukį nuo Didžiosios depresijos 
laikų. Mūsų federalinė valdžia tokia korumpuota, kad tapo panaši į bėgančią 
eilutę vėlaus vakaro televizijos monologo metu. Atrodo, nebesvarbu, už ką 
mes balsuojame, – vyriausybės dydis, galia ir korupcija tik auga. Dauguma 
žmonių pastebi, kad mūsų politinėje santvarkoje kažkas negerai, tačiau 
jiems atrodo, kad dėl to negali ir piršto pajudinti. 

Mūsų visuomenė persmelkta amoralumo. Degradavusi pornografija, nar-
kotikai, amoralumas ir nederamas elgesys tapo norma radijuje, televizijoje 
bei kine. Gyvename pakrikusiame pasaulyje, ir kiekvienais metais situacija 
tik blogėja, kaip tiksintis laikrodis. 

Mes jau nebeevoliucionuojame kaip visuomenė... mes degraduojame, 
o mūsų šalis ir visas pasaulis keliauja link gerai apgalvoto susinaikinimo, 
kurio pradžioje bus didelė ekonominė griūtis. 2008-ųjų krizė ir netgi Di-
džioji depresija atrodys kaip pasivaikščiojimas parke, palyginti su tuo, kas 
mūsų laukia jau netolimoje ateityje. 


