
 1 

Vodni viri, korporatizem, chemtraili, strupene žarnice in 
čipiranje ljudi 
 

Nedavno je po elektronski pošti krožilo 
sporočilo o čipiranju ljudi. Ob takšnih 
e-sporočil mnogi ne vedo, kaj bi. 
Verjamejo v škodljivost cepljenja in 
kemije v hrani, to že. Prepričani so, da 
so gensko spreminjanje živih bitij, 
patentiranje genov, širjenje strupenih 
herbicidov in druge umazanije, katerih 
se loteva Monsanto, obsodbe vredna 
kriminalna dejanja, ki uničujejo planet. 

So tudi odločno proti chemtrailom, pa karkoli  z njimi že razpršujejo po nas, 
in razumejo, da so strupene nove žarnice, ki so nam jih vsilili, norost.  

Strinjajo se, da procesirana umetna hrana ni dobra za telo, ter da dejstvo, 
da so vsi zakoni napisani v korist globalnim megakorporacijam ne pa 
človeškemu zdravju in blagostanju, ne more biti zgolj naključje.  

Ne vedo pa več, kaj naj si mislijo o trditvah, da nam elita, ki si je prisvojila 
planet, skuša nadzirati misli, da nas želijo upravljati prek mobilnih telefonov 
ali da vohunijo za nami prek naših e-mailov, spletnih brskalnikov in 
Facebooka. Ali o trditvah, da želijo s pomočjo nanodelcev ustvariti ljudi-
stroje, ki jih bo mogoče še lažje obvladovati in izrabljati. To se upira 
zdravemu razumu (in nas spravlja v duševno stisko, ker kaj bomo pa storili, 
če je to res?) … Večinoma si želimo, da to ne bi bilo res in da bi vse te 
govorice nekam poniknile in jih ne bi bilo več nazaj. 

Pa vendar, kako si te trditve razlagati? Je v njih kaj resnice, in če je, kaj? Ne 
nazadnje, ali obstaja med vsemi temi dogajanji kakšna povezava – smiselna 
razlaga, ki lahko vse skupaj poveže in pojasni, ne da bi se ob njej počutili 
neumni? 
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Takšno razlago vam ponuja Vaš nedeljski video – oddaja Na robu 
znanosti, v kateri se briljantni Krešimir Mišak tokrat pogovarja z avstralskim 
raziskovalcem teh dogajanj, Maxwellom Iganom. (1) Igan, avtor filmov in 
knjig, aktivist in strokovnjak za Novo svetovno ureditev, pojasni, kaj se skrito 
našim očem odvija že nekaj stoletij  in kako je vse to med seboj povezano. 
Obrazloži chemtraile, Morgellonovo bolezen, transhumanizem, korporatizem, 
laži o globalnem segrevanju, vlogo genskega spreminjanja hrane in še kaj. 

Kot pravi Igan, je vse, kar se zgodi, planirano.  

Preučevalci skrivne združbe Illuminati (= Posvečeni) trdijo, da je danes 
vladavina planeta skoncentrirana v treh centrih, ki so vsak država v državi in 
ne polagajo računov nikomur. (2) To so London kot nadzor svetovnih 
finančnih dogajanj, Washington kot nadzor vojaške moči ter Vatikan kot 
center, ki obvladuje duhovno komponento vladanja. Vsak od njih ima svojo 
zakonodajo, medije in infrastrukturo. Ne plačujejo davkov državi, v kateri se 
nahajajo, imajo pa tudi vsak svojo zastavo. Te so si dokaj sorodne, saj 
prikazujejo tri zvezde, tri krone ali tri zmaje – simbole prav omenjenih treh 
mestnih državic. Značilno je, da v vseh treh mestih najdemo tudi obeliske, 
saj segajo korenine družin, ki danes obvladujejo svet, vse do egipčanskih 
časov. Vsekakor veliko naključij na kupu – lahko bi rekli, da preveč … 

Pod upravo te tajne združbe, pravi Igan, so tudi CIA, Mosad in Al Qaeda 
(slednja je izmišljena organizacija, katere naziv v arabščini v bistvu pomeni 
‘podatkovna baza’). Ti trije centri kontrolirajo in upravljajo še druga 
združenja in organizacije, kot so zionisti, prostozidarji, skupino Bilderberg, 
Rimski klub, Boemski klub, Vatikansko zaroto in druge. Vsak od teh ima v 
dogajanju svojo vlogo, nekateri bolj prikrito, drugi manj.  

Kajti kot je rekel vojni zločinec Henry 
Kissinger. “Ni pomembno, kaj je res. 
Pomembno je le to, kaj ljudje 
mislijo, da je res.” 

Več o ozadju teh zadev Max Igan razkrije 
v svojih filmih, zlasti v Awakening (3) in 
Big Picture (4), iz katerega si velja 
zapomniti predvsem citat: “Kadarkoli se 
nekaj zgodi, se je treba vprašati – Cui 
bono? (Kdo ima od tega korist?).”  

Tudi takrat, ko se vladajoča kasta odloči, da nam vzame vodo, kot se nam 
dogaja sedaj …  Svobodo in pravico do narave, do odločanja o lastnem 
telesu itd. so nam vzeli že dolgo nazaj. Naslednji je na vrsti zrak.  
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Pri vsem tem pa je Zemlja naša last – last prav vsakega izmed nas – in če bi 
vsak Zemljan od praveka imel svoj kvadratni kilometer rodne zemlje, ki mu 
pripada (brezvestno reklamiranje pa v nas ne bi vzbujalo želja po 
posedovanju stvari, katerih sploh ne potrebujemo), nobenemu izmed nas ne 
bi bilo treba hoditi v službo. Nihče ne bi živel v bloku, vsi bi imeli dobro 
naravno hrano na dosegu roke … rak pa bi bil redka eksotika.                   
In verjemite, da tudi prenaseljenost ali onesnaženje nikoli ne bi 
postala problem, ker bi na tistem svojem kvadratnem kilometru 
vsak DOBRO poskrbel, da do tega ne pride. Ta kilometer bi bil namreč 
NJEGOV.(prenaseljenost že sedaj ni tak problem) 

Tako pa so nam to, kar je od rojstva človeštva naše, vzeli in si razdelili brez 
nas. In ko nekaj ni več TVOJE, do tega večina tudi nima več pravega 
odnosa.  

Zahodnjaki mislimo, da smo napredni, ker imamo bleščeče avtomobile, 
plazma televizorje in razne elektronske igračke. Vendar so to le triki, s 
katerimi nam odvračajo pozornost od tega, kar se z nami dogaja. Ker 
kolektivna zavest planeta raste, uporablja elita vse bolj drastična sredstva, 
da nas obvladuje in poneumlja, predvsem pa drži v strahu. Vojne, teroristični 
napadi – pravi ali izmišljeni -, domnevno globalno segrevanje, lažne 
epidemije in umetno izzvani potresi, cunamiji in podobno. Dolgoročno nas 
zastrašujejo z grožnjami o pomanjkanju nafte in hrane (kar je oboje povsem 
rešljivo, seveda pa ne pod diktaturo, v kateri si je peščica najbogatejših 
prisvojila vse vire), medtem ko nas “ovce” kratkoročno držijo v šahu s 
športom, estradnimi trači in televizijo, da se ukvarjamo s temi trivialnostmi in 
na veliko sliko pozabimo.  

 

Tako na svetu rastejo strah, sovraštvo in netolerantnost. Vsaj do 
sedaj je bilo tako.  

Ker pa postopno vendarle čedalje več ljudi spoznava resnico in dojema, da 
to, kar se dogaja, ni prav, nam želijo odvzeti medije za informiranje in 
komuniciranje (internet) in sredstva za samopomoč in samo zdravljenje 
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(zdravo nekompromitirano hrano brez genskega inženiringa in pesticidov, 
zelišča, vitamine itd. – kot tudi znanja in tradicije, ki jih imamo o tem in so 
del človeške dediščine že tisočletja, saj je na naravne zdravilne snovi 
prepovedano pisati, katere zdravilne učinke imajo na telo).                    
Zdaj veste, zakaj obstaja Codex Alimentarius, v čigar krempljih se 
Evropa zvija že lep čas.  

Zvijali se bomo še naprej, dokler tega gnojnega tura, ki kazi obraz človeštva, 
ne odstranimo. Zamisel, kako to storiti, ima Max Igan.   

Kot v oddaji pove Krešimir Mišak, pa ne bi bilo dovolj samo porušiti teh 
organizacij in se znebiti njihovih načinov “vladanja”, če se človek ne bo 
povrnil nazaj k Naravi in živel v skladu z njo. Le to nam lahko zagotovi 
preživetje.   

Iskreno upam, da si boste lahko vzeli čas za ogled tega videa (angleški deli 
so prevedeni v hrvaščino), spodaj pa prilagam nekoliko skrajšan povzetek.   

Nes preglejte tudi povezav čisto na koncu besedila in videa, v katerem tudi 
priznani upokojeni možganski kirurg in profesor medicine dr. Russel Blaylock 
spregovori o temah nadziranja človeških možganov. Ta video tudi obrazloži, 
da so si Iluminati zadali prilastitev vseh vodnih virov na planetu.  

 Reference: 

 
Max Igan med nedavnim obiskom v Gazi 
  

1)  http://www.youtube.com/watch?v=kXappw9owXU  (50 minut) 

2)  http://www.youtube.com/watch?v=FyRYv73QZZk&list=UUDy2mnN14zvp
53pUe5X38JA 

3)  https://www.youtube.com/watch?v=fXGSdgfbBrE (1 ura 5 minut) 

4)  https://www.youtube.com/watch?v=NfHKDAVYj_c (1 ura 28 minut) 

(MI = Max Igan     KM = Krešimir Mišak)   
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MI: Korporatizem se je pojavil leta 1302, sprožil pa ga je papež Bonifacij, z 
bulo Unam sanctam o pravici do vladavine Cerkve nad Zemljo. Pozneje so 
papeži v roku 175 let objavili še tri: Pontifex Romanus (o tem, komu 
pripada Zemlja), Aeterni regis (kontrola vse zasebne lastnine) in 
Convocation (kontrola vseh duš). Takrat so uvedli rojstne liste in nastala je 
korporativna struktura, ki sedaj obvladuje svet. V Londonu zdaj obstaja 
Kronska korporacija (Crown Corporation), ki nadzira globalni finančni sistem, 
prek Vatikana pa nadzira še duhovni sistem.  

Sužnji tega sistema smo še danes.  

KM: Koliko daleč je danes uresničenje ta zamisli korporatizam? 

MI: Postopek je zelo dolgotrajen. Njegov namen pa je zavladati svetu – in 
države so v resnici samo korporacije. Temu smo priča ves čas. Velik uspeh je 
bila centralizacija bančnega sistema. Z vojno proti terorizmu skušajo zdaj 
vzpostaviti ta bančni sistem v vseh državah. »Os zla«, iznajdba G.W. Busha, 
v bistvu vključuje vse države, ki nimajo centralne banke. Njihov sistem 
centralnih bank je iz vseh držav naredil sužnje, ves njihov dolg pa prihaja iz 
enega vira ter je fiktiven in skonstruiran.  

Videli smo, kaj se je zgodilo v bivši Jugoslaviji. Imeli ste stabilen monetarni 
sistem, vse države, ki so nastale po balkanskih vojnah, pa so morale 
vzpostaviti centralne banke. Državo, ki je skušala ostati izven EU, Hrvaško, 
pa zdaj ženejo v finančni zlom, saj jo silijo k vstopu v EU. To je ta 
mehanizem, vse pa se seveda razvija zelo počasi.  

To je sistem, ki mu pravijo illuminati, Nova svetovna ureditev itd. 
Izgrajuje se globalna korporacija, njen namen pa je kontrola nad 
vsakim posameznikom. 

 

KM: Izvaja se cela vrsta aktivnosti, ki so na robu našega zaznavanja. So 
opažene in očitne, vendar pa se nenehno diskutira o tem, ali obstajajo ali ne. 
Vse so vezane na človeka, njegovo telo, kemijo, zdravje itd. Nekateri avtorji 
omenjajo tudi elektromagnetski (EM) nadzor nad ljudmi, kar ni nemogoče, 
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saj smo danes vsi opremljeni z raznimi elektronskimi napravami. Kje bi začeli 
debato o vseh teh vrstah nadzora – mogoče je ravno EM nadzor tista prava 
tema? 

MI: Težko je vedeti, kje začeti, ko pa je spekter njihovega nadzora tako 
širok. Ljudsko vrsto bombardirajo s toliko različnih koncev … Res pa je EM 
pomemben del tega. Ljudje smo veliko bolj električna kot pa biološka 
bitja. Telo vsebuje kar 85 % vode, torej odpade na vašo dejansko ‘neto’ 
vsebino le 15 %. Naš človeški biološki računalnik je torej pretežno EM 
izkušnja. Ko govorim, me slišite zato, ker možgani zvok, ki se prenaša prek 
ušesa in živcev, interpretirajo kot EM signal. Ko se dotaknete mize in jo 
začutite, je to EM signal. Vse, kar mislite in doživljate, je EM signal. Če 
bi nekdo prestregel te signale in jih hotel motiti z lastnimi programi, ob tem 
da telo deluje kot biološki računalnik, ki temelji prek EM valovanj, bi to 
zlahka naredil. Povsem mogoče je ljudem vstaviti v oči želene slike, saj ko z 
očesom nekaj vidimo, je to zgolj svetloba, ki vstopa v roženico ter se v 
možganih konvertira v signal, ki vam razloži, kaj vidite. Zadošča, da ta signal 
prestrežejo v živčnih končičih. Podobno je tudi s sluhom.  

Verjamem, da ljudem prav zato dajejo toliko drage tehnologije. Mobilni 
telefon, ki stane 1.000 dolarjev, lahko recimo v akciji dobite za 1 dolar (če se 
s pogodbo obvežete za dve leti). To ni zato, ker želijo, da drage stvari dobite 
pod ceno, pač pa zato, ker želijo, da uporabljate tisti telefon. Okoli 
nas izgrajujejo EM mrežo. Prepričan sem, da to močno deluje tudi na psiho. 
To velja tudi za televizijo. Vse slike, ki migotajo, tudi semaforji, zadnje 
avtomobilske luči itd. – vse to pošilja EM signale v vaše možgane in ugasne 
vaš corpus callosum, kar prepreči komunikacijo med levo in desno 
možgansko poloblo. To pa izključi vaše zaznavanje stvarnosti.  

Podoben učinek dosegajo z biološkimi in kemičnimi sredstvi. Fluorid v vodi 
izklopi epifizo in nam onemogoči občutenje višjih zaznav – stvari izven 
vidnega zaznavanja, ki pa so vidne šamanom. Poskrbeli so, da teh reči ne 
občutimo več. Sistem nadzora, s katerim vse to dosegajo, pa je nepojmljivo 
velik! Vključuje smart-metre (pametne sledilce), ki jih uvajajo po vsem 
svetu, satelitsko mrežo – vse to se postavlja zaradi EM nadzora nad 
človeštvom. Celo sama civilizacija kot taka je sistem obvladovanja 
ljudi.  

KM: Ker smo ljudje EM bitja – kaj so pokazali poskusi na podganah? V 
kakšni meri lahko EM sevanja vplivajo na živa bitja? 

MI: Vplivajo lahko na različne načine. Poskusi s podganami, ki jih omenjate, 
so zelo pomembni. Podganam so vbrizgali nanodelce in jih izpostavili EM 
sevanju, s katerim so jim vklapljali in izklapljali različne gene. To kaže, da 
lahko na daljavo kontrolirajo gene z izpostavitvijo nanodelcev EM signalom. 



 7 

S tem smo dobili dokaz, da z EM delovanjem lahko kontrolirajo 
biološke sisteme.  

                                                                          
Kot sem že omenil, je vse, 
kar doživljamo, EM 
valovanje. Z daljincem 
lahko menjate kanale na 
TV, uporabljamo različne 
brezžične tehnologije itd. 
– le kako bi bilo 
mogoče, da to na nas 
ne vpliva, ko pa smo v 
celoti EM bitja?           
In že samo prisotnost 
nanodelcev v vašem 

telesu omogoči, da vam s pomočjo radiovalov spremenijo gene.  

KM: Svetlobni žarki, ki vstopajo v naše oči, se potem v možganih dekodirajo 
kot slike. Kaj je s klasičnimi poceni žarnicami, katere smo zaradi politične 
prisile v zadnjih letih na vsak način in na silo morali zamenjati, namesto njih 
pa smo morali uvesti nove, »varčne« žarnice? Zdi se mi namreč, da tudi tu 
obstaja neka povezava z EM sevanji.  

MI: Vsekakor. Te nove žarnice, ki smo jih zdaj vsi prisiljeni kupovati, 
proizvajajo ‘umazano’ elektriko. Kaže, da so zmožne vplivati na ljudi, ki so v 
dosegu njihovih frekvenc. Kadar vas v nekaj tako prisilijo, veste, da obstaja 
nek prikrit razlog. Nove žarnice so izjemno strupene, saj poleg nečiste 
elektrike vsebujejo tudi veliko živega srebra. Če se vam taka žarnica razbije, 
morate poklicati strokovno ekipo za čiščenje rizičnih substanc (to je neko 
žensko v ZDA stalo 2.000 $). Zagotovo so del njihovega skritega načrta, 
sicer jih ne bi razglasili za obvezne. Pri tem pa obstaja kopica boljših rešitev, 
n.pr. halogenske žarnice, ki bi lahko bile narejene tako, da bi trajale dlje 
časa. Vendar se danes vse namenoma izdeluje tako, da ne traja dolgo in da 
se hitro pokvari.  

Nedavno sem bil v Gazi in sem videl, da te nove ukrivljene žarnice 
uporabljajo tudi za cestne svetilke. Ko se pokvarijo, jih mečejo v običajne 
odpadke, kjer se razbijejo. Povzročile bodo nepredstavljivo škodo za 
ljudi, pa tudi za okolje.  

Prepričan sem, da te žarnice vplivajo na nas ter da tudi zaradi njih uvajajo 
smart-metre. Ne želijo le vohuniti za tem, kaj se dogaja pri vas doma, pač pa 
bo to še nova vrsta mrež, ki bodo vplivale na nas.  
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KM: Zadnja leta se veliko razpravlja o chemtrailih. Dovolj je, da se ozremo v 
nebo, da dojamemo, zakaj. So to contraili, chemtraili ali nekaj tretjega? 
Natančnejše opazovanje pokaže, da črte ostajajo na nebu dolgo časa in se 
širijo, dokler se ne pretvorijo v belo meglico, ki zakrije celotno nebo. V to se 
lahko vsak prepriča. Zato je teorija o navadnih kondenzacijskih sledeh iz 
izpušnih cevi letal za zdrav razum nesprejemljiva. Vsak lahko namreč vidi, da 
navadna para iz kondenzacijskih sledi hitro izgine.   

Tako se zastavlja vprašanje, kaj je namen teh kemičnih repov, ki jih 
opažamo zadnjih 10 let, kaj se v njih nahaja in čemu ta operacija tako 
masovnega obsega. Kakšno stališče imate o tem vi? 

MI: Definitivno nas zaprašujejo s kemikalijami in vlade to celo 
priznavajo. Kar poglejte študijo Spodnjega doma britanskega parlamenta. 
Vendar temu pravijo geoinženiring oziroma klimatska remediacija 
(popravljanje klimatskih razmer). Trdijo, da naj bi nas to zaščitilo pred 
globalnim segrevanjem, za katerega da je kriv človek. Sam v globalno 
segrevanje niti malo ne verjamem. Drži pa, da na nas stresajo na tone 
kemikalij. V mojem otroštvu takšnih sledi na nebu ni bilo. Nekaj se je torej 
spremenilo.   

 

Mi ukrepamo tako, da analiziramo vzroce vode in prsti, pa tudi vzorce tkiv, 
krvi in urina posameznih ljudi. Odkrili smo povišane ravni barija, aluminija in 
stroncija. Smo pa odkrili tudi nanodelce z neverjetnimi lastnostmi, umetno 
vzgojene v petrijevkah. So kot križanec treh vrst živih bitij – evkariotov, ki so 
kompleksna bitja, bakterij, ki jih ni težko uničiti, čeprav so zelo majhne, in 
arhej, ki so zelo robustne ter lahko preživijo v vulkanih, ledu, lavi itd.         
Ti nanodelci imajo lastnosti vseh treh in se obnašajo kot neka nova 
oblika življenja. Nahajajo se v vzorcih s celega sveta, zastavlja se torej 
vprašanje, odkod so se vzeli? Edini skupni imenovalec so chemtraili. Barij, 
stroncij in aluminij smo našli v naravnih in umetnih jezerih, tudi v novih 
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umetnih jezerih, ki so na vrhu gora in zelo daleč od industrije. Že po samo 
nekaj letih se tudi v novih jezerih znajdejo povišane količine teh kovin. 

Moj oče je bil upravnik letališča in mi je v mladosti razlagal sledi na nebu in 
oblake. Sledi letal je bilo opaziti le poredkoma.  

Vprašanje je le, ali verjamemo vladnim razlagam, zakaj to počnejo. Če je 
razlog res preprečevanje domnevnega globalnega segrevanja, zakaj 
odkrivamo te težke kovine, dioksin, toksine in nanodelce? Se za tem skrivajo 
neke druge nakane, o katerih nočejo govoriti? Sam menim, da se. Kdaj pa 
nam je še vlada o čemerkoli povedala resnico? 

KM: Nanotehnologija je še dokaj neraziskana, se pa zadnja leta pojavlja vse 
pogosteje. V zvezi z njo čedalje bolj pogosto zasledimo izraz 
Morgellonova bolezen. Zanjo sem najprej slišal v knjigah z druge strani 
oceana. V zadnjem letu pa so me na moje dokaj neprijetno presenečenje 
klicali zaskrbljeni ljudje iz Rijeke, Novega Sada in od drugod, ki so opazili 
podobne znake. Možno je, da gre za nanotehnologijo čisto posebne vrste. 
Kako bi na kratko opisali, kaj so to Morgelloni? 

MI: Morgelloni so lezije ali rane na koži. Iz odprtih ran mezi tekočina, ven pa 
se izločajo tudi vlakna. Nekateri so v ranah našli tudi zelo majhne kovinske 
napravice. Če ta vlakna postavimo pod mikroskop, so takšna, kot jih 
vzgajamo v petrijevkah. Vlakna smo našli tudi v krvi ljudi, ki nimajo znakov 
Morgellonove bolezni. Kaže, da vlakna iz ran izločajo le ljudje, katerih telesa 

te nanodelce iz chemtrailov zavračajo. V večini 
ljudi pa se ta vlakna integrirajo in se vgradijo v 
telo. Ti delci so namreč prisotni povsod. Želja 
skrite elite je spojiti ljudi in stroje.  

Nedavno je bil prikazan film Transcedental 
Man avtorja Raya Kurzweila. Ta je v filmu 
povedal, da se želi ljudi združiti s stroji in da 
bomo to dosegli s pomočjo nanotehnologije. 
Njihov namen je, da bi  »inteligentna« 
nanotehnologija prodrla v vse – v drevesa, 
rastline, skale … Kako pa lahko to dosežejo? 

Uporabiti bodo morali prav nekaj takšnega, kot je pršenje iz letal.  

Kot sem omenil, nam je uspelo v petrijevkah vzgojiti take delce iz krvi ljudi, 
ki ne kažejo simptomov Morgellona. Oboleli so torej opozorilni znak o tem, 
kaj se dogaja, podobno kot kanarčki v rudnikih. Uradna medicina seveda 
trdi, da je vse to izmišljeno. Kot da si ljudje lahko izmislijo rane, ki se jim 
pojavljajo po telesu!  
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KM: Kako vendar lahko razglasijo za izmišljotino nekaj, kar lahko 
vsi vidimo? Saj se lahko vsak prepriča in tudi na spletu je o tem objavljenih 
veliko slik. Kako je rana lahko ‘plod domišljije’? 

MI: Zdravniki pravijo, da so ljudje to videli na internetu. Ko se jim je na 
telesu naredila kakšna ranica, pa so vzeli oblačilo in si v ranico vtrli vlakna. 
Vsi ti bolniki naj bi bili zmešani in naj bi zaradi tega trdili, da jim iz telesa 
prihajajo na dan nanodelci.  

KM: Kakšne simptome pa navajajo bolniki z Morgellonom? 

MI: Rane so nadvse boleče, vlakna pa pritiskajo iz notranjosti telesa ven, 
kar ni lahko prenašati. Ne poznam nikogar, ki bi se te bolezni ozdravil. 
Menda pa sok nekega avstralskega telesa pomaga, da se vlakna izločijo. 
Morda pa tudi samo prežene simptome. Gre namreč za nanodelce in 
vprašanje je, kako ti delci vplivajo na naše biološko telo. Kar povzročijo v 
naši DNK? Kaže, da nas gensko spreminjajo in da se to dogaja 
celotnemu planetu – to na nas izvaja elita. Spreminjajo kemijsko 
zgradbo vseh bitij. To dosegajo tudi z GS hrano, z aditivi v hrani, s 
fluorom in zdaj tudi z nanotehnologijo.  

Vse to vodi k izvedbi njihovega transhumanističnega plana. Morgelloni pa so 
jih izdali.  

                                             
Če pogledamo vse to 
spreminjanje genov, 
chemtraile, HAARP, EM mrežo 
itd., nobena posamezna stvar 
nima ne vem kakšnega smisla. 
Ko pa razmislite o povezavah 
in o tem, da nanodelci 
vsebujejo komponente, ki jih 

je mogoče programirati, pa vse postane jasno. Jasno postane, zakaj cepijo 
določene dele populacij, in zakaj elita prši same sebe. To je tisto, kar ljudi 
vedno bega: zakaj bi elita pršila tudi sebe? Zato, ker si tega želijo. 
Nanodelce v svojih telesih želijo zato, ker želijo transhumanizem. Seveda pa 
v sebi razvijajo drugačno genetsko podlago kot pri večini prebivalstva. Raja 
namreč uživa GS hrano, je izpostavljena EM deformacijam in strupenim 
žarnicam – celotnemu sistemu, ki ga izgrajujejo okoli nas. Mi trpimo veliko 
več učinkov in drugačne učinke kot oni.  

KM: Omenili ste HAARP. Prve knjige o tem so se pojavile pred 10 do 15 leti. 
Deli tega sistema so se gradili na Aljaski. Veliko se je ugibalo, nekaj je prišlo 
na dan tudi na Japonskem. Patenti so potrdili, da gre za ustvarjanje 
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klimatskega orožja. V zadnjih letih so tudi predsedniki določenih držav – 
recimo Venezuele, Kitajske, Haitija in Irana – zelo eksplicitno obtožili ZDA, da 
so nad njihovimi  državami uporabili HAARP. Nekatere evropske države 
so tudi sprejele zakone o neuporabi geomagnetskega orožja, kar je 
dokaz, da takšno orožje zares obstaja. Kakšno je vaše mnenje o 
povezavi chemtrailov in HAARPA? Lahko to postavimo v skupni kontekst, ali 
pa je to res le geoklimatsko orožje, ki lahko povzroča potrese, cunamije in 
sušo?  

MI: Mislim, da ima HAARP podobno kot chemtraili več namenov. V 
chemtrailih smo poleg kovin našli še nanodelce, posušene rdeče krvničke in 
razne druge stvari. Ker je ves svet EM mreža, je zmožen HAARP skorajda 
česarkoli. Dejstvo, da voditelji držav trdijo: »Vi ste povzročili ta potres!«, je 
ogromnega pomena. Zahodnjaki pa ne verjamemo, ker o tem niso poročali v 
poročilih. Na zahodu se mediji, kot je TV, zlorabljajo za propagando 
in indoktrinacijo. To, kar objavljajo, niso več novice.  

HAARP je tudi dokaz, da se okolje in Zemlja menjata. Tudi genetsko okolje 
se pred našim nosom spreminja, mi pa tega ne opazimo, ker preveč buljimo 
v televizijo. HAARP je zelo zahrbtna zadeva. Znanstveniki niso vedeli, ali bo 
vključitev HAARPA sprožila verižno reakcijo, ki bo uničila planet, a so ga 
vseeno vključili. Ti ljudje niso več normalni – normalni se ne vedejo tako.  

KM: Omenili ste cepljenje. Bill Gates je izjavil, da lahko s pomočjo cepljenja 
zmanjšamo populacijo. Da obstaja želja po depopulaciji planeta, je 
bilo že izdatno dokumentirano. Na kakšen način nameravajo to izvsti? 

MI: Cepljenje je odličen način za znižanje števila prebivalstva in se je že v 
preteklosti uporabljalo za to. Bill Gates se je s to izjavo zagovoril. Rekel je, 
da bi z obsežnimi programi cepljenja lahko zmanjšali prebivalstvo za 12 do 
15%. Toda oprostite, ali ni cepljenje mišljeno za ohranjanje življenja? On pa 
govori o pobijanju. Elita seveda želi rešiti svet zase. Oni za prenaseljenost 
krivijo nas. Problem smo mi, ne pa korporativni sistem, ki nas zasužnjuje.  

Po njihovem mnenju bodo svet očitno rešile strupene žarnice, ki jih moramo 
sedaj uporabljati. Medtem pa korporacije lahko mirno še naprej zlorabljajo 
planet. Veliko vlogo igrajo tudi cepiva. Slednja ustvarjajo določene 
genetske kode v določenih skupinah Zemljanov.                                
Cepiva se pa tudi uporabljajo za širjenje AIDS-a. To sem podrobneje 
raziskal in moje mnenje je, da AIDS-a ne šiti virus HIV, Večina ljudi je HIV-
pozitivna, vendar pa bolezen povzročijo šele zdravila za ubijanje virusa HIV, 
ta zdravila pa so tudi vzrok umiranja teh bolnikov. Zopet gre le za 
depopulacijo.  
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Sam ne mislim, da je svet 
prenaseljen, je le zelo slabo 
upravljan. Obstoječo populacijo bi 
zlahka prehranili, če bi uvedli 
prakse, kot je permakultura, in 
pravilno usmerjali družbo. Ta bi 
morala delovati ciljno – tako da bi 
podpirala človeštvo in okolje, 
namesto da podpira izkoriščevalski 
ekonomski model na račun 
človeštva in okolja kot zdaj. Zdaj 

podpiramo fikcijo – ekonomija namreč ni nič resničnega, resnični so samo 
ljudje.  

Spremeniti moramo perspektivo in ustvariti družbo, ki bi nam bolje služila.  

KM: Nekateri trdijo, da na svetu vlada tehnosfera, ki si želi podrediti 
biosfero. V tem kontekstu se danes veliko govori o genskem spreminjanju 
živih bitij, kar pa se v javnosti skuša prikazati kot nekaj neškodljivega, sploh 
pa v primerjavi z domnevnimi koristmi, ki naj bi jih genska tehnologija 
prinašala. Kateri so prikriti načrti teh tehnologij, o katerih ne beremo v 
časopisih (razen nedavne francoske študije), in katere so njihove glavne 
nevarnosti? 

MI: V raziskavah, ki sem jih izvedel na miših in podganah – veliko tega je 
objavljeno na moji spletni strani www.crowhouse.com – se je pokazalo, da 
se miši, ki sem jih hranil z GS koruzo, po treh generacijah niso mogle več 
razmnoževati. Na genitalijah teh živali so se tudi pojavile velike 
deformacije. Vedno so potrebne tri generacije, pri ljudeh pa tri generacije 
še niso šle skozi to. Vendar so vsi ti sistemi le delčki celote. Vse je povezano. 
Priporočam ogled svoje spletne strani.  

V EU je GS koruza prepovedana. Nedavno so jo vrgli ven iz Pakisatana, ker 
so spoznali, kako zelo je škodljiva. Dogaja se gensko spreminjanje našega 
celotnega okolja, izvajajo pa ga na raznih ravneh, prek malenkosti, ki jih 
ljudje ne opazijo. Nekaterim se to morda zdi nekaj dobrega, koristno za 
družbo. Ko pa pogledaš na te zadeve kot celoto, pa opaziš, da gre samo za 
različne ukrepe za večji nadzor nad ljudmi. Vse bolj nas vpenjajo v 
mrežo za kontroliranje zavesti, da bi s tem preprečili, da bi se naša 
zavest razvila naprej in bi človeštvo postalo vse tisto, kar lahko 
postane.  

Vse, kar počnejo, počnejo zaradi kontrole.  
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KM: Obstaja tudi filozofsko ozadje korporatizma oziroma nove svetovne 
ureditve, o kateri se toliko govori. V zvezi s tem pogosto slišimo iz ust 
znanstvenikov, filozofov in celo politikov skrivnostne izraze, kot so 
transhumanizem, ki ste ga že omenili. To je nekaj, kar bi nadgradilo človeško 
vrsto. Slišimo tudi izraz post-demokratska družba, in ne želim niti razmišljati, 
kaj bi to lahko pomenilo.  Ali pa post-industrijska družba … Če vse to 
povzamem, ne bo več industrije, ne bo več demokracije in tudi ne 
človeškosti!  

Z vsem tem pa je povezan tudi pojem tehnokracije. V kakšni meri je 
korporatizem prežet s filozofijo transhumanizma in kakšno je sporočilo ideje 
transhumanizma (katerega nam predstavljajo izključno le kot izboljšanje 
človeškega organizma in podaljšanje njegove življenjske dobe na mehanske 
načine?  

MI: Tako filozofija transhumanizma kot tehnokracije temelji na 
obvladovanju sveta. Če preučite šamanizem, boste ugotovili, da imamo 
vsi višje čute in da izven vidnega življenja obstaja še marsikaj drugega. 
Realnost je precej kompleksnejša, kot se nam na prvi pogled zdi. Oni so 
omejili naše sposobnosti zaznavanja s tem, da naše izobraževanje temelji le 
na logičnem. Izključili so naš corpus callosum, hranijo nas z biološko 
inferiornimi živili, ki izklopijo delovanje epifize in ‘zaklenejo’ zmožnosti naših 
čutil. Zato ne moremo več posegati po višjih sferah življenja, namesto tega 
pa so nam dali tehnologijo, ki naj bi to nadomestila. To je približno tako, kot 
da vozite lamborghini, jaz pa bi vam rad vsilil hondo. Na to gotovo ne boste 
pristali. Ampak če vam jaz lamborghini ukradem, vi pa se morate odpeljati v 
službo, bo tudi honda bolje kot nič.  

Natanko to so storili z nami. Ukradli so nam naše lamborghinije, mi pa zdaj 
mislimo, da so honde čudovite. Tehnokracija se nam zdi čudovita, 
vendar pa se za vsem tem skriva dehumanizacija človeštva. Prihaja 
do rojevanja novega človeka, v katerem naj bi se spojili tehnologija in 
biologija. Nekaterim se to zdi dobro. Toda če boste lahko z drugimi 
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komunicirali po telepatski poti, namesto da jih pokličete po telefonu, to žal 
pomeni, da bodo lahko nadzirali vaše misli. 

Vse to je torej le način kontroliranja ljudi in vmešavanja v človeka. Ta je 
biološki sistem, biološki računalnik, zato je vse to, kar počnejo, skrivni 
stranski vhod v ta računalnik. Skozi ta skrivni vhod lahko vnašajo v ljudi in v 
čipe, ki jih vgrajujejo vanje, nove podatke. Kakšni podatki in kakšni programi 
so to? Bi morda lahko v čipe vgradili ukaz, ki bi pri 65 letih v vseh ljudeh 
izzval spontani srčni napad, saj takrat ti ljudje ne bi bili več ‘koristni’? 
Transhumaniuzem omogoča številne možnosti.  

Osebno verjamem, da se transhumanizem izvaja od znotraj navzven. Mnogi 
mislijo, da gre za zunanje dodatke, vsadke, razne naprave, ušesne slušalke 
itd. – kot pri Borgu s TV. Toda v resnici gre za nanodelce, za spreminjanje 
naših genetskih determinant, za prekodiranje od znotraj navzven. Za 
spreminjanje naše DNK. V laboratoriju v morgellonskih vlaknih iz krvi 
zdravih ljudi opažamo nanonize – to so napravice, ki izvajajo 
hibridizacijo DNK. Namen transhumanistov je spajanje človeka s stroji, 
rezultat česar bi bil Borg. Tudi v filmu Transcendetal Man (Nadčlovek) 
pravijo, da bodo v vesolje poslali nanodelce, ki se bodo spojili z umetno 
inteligenco in si prisvojili druge koristne vire iz vesolja, kar naj bi izboljšalo 
človekovo inteligentnost. S pomočjo nanodelcev naj bi asimilirali preostalo 
vesolje, tako da bi celotno vesolje postalo mi, mi pa bi postali ta vsemočni 
bog-stroj (kakršen bi po mnenju transhumanistov ljudje morali postati). 

Jaz pa menim, da smo že popolni takšni, kot smo. Naša realnost bi bila lahko 
zelo drugačna, če bi nam dopustili uporabljati 
moči in sposobnosti, ki jih imamo. Ter če bi 
nas izobraževalni sistem v resnici izobraževal, 
namesto da nas indoktrinira. Žal gredo stvari 
zelo hitro v napačno smer, ker ljudje na to 
niso pozorni in dopuščajo, da se jim vsiljuje to 
lažno stvarnost.  

Ko bi jim uspelo spojiti človeka s strojem, bi 
pridobili totalen nadzor nad vašim 
organizmom. Zato je to izjemno nevarno.  

KM: Dober izraz za to je mentaliteta roja. Ko 
kdo o teh zadevah spregovori, mu drugi 
očitajo, da je to videl v kakšnem ZF filmu. 
Borg iz Zvezdnih stez je dober primer. Ko ti v 

zadostni meri zožijo zavest, ne samo da tega, kar se dogaja, ne opaziš več, 
pač pa se ti zazdi normalno, da je celota pomembnejša od posameznika. In 
mi smo na najboljši poti, da se nam to zgodi.    
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Zanimivo je, da so vse velike kolonialne sile v zadnjih stoletjih povsod, 
kamor so prišle, zatirale lokalne tradicije. Med drugim so zatirale tudi lokalne 
»znanstvenike«, šamane. Kaj so šamani in zakaj so bili takšen trn v peti 
angleškim, portugalskim, španskim, nizozemskim in drugim osvajalcem (ki 
jim lahko rečemo tudi korporatisti tistih časov)? 

MI: Korporativni sistem je vsepovsod uvajal globoke spremembe. Tudi če bi 
zdaj zrušili bančne sisteme, izvedli množične aretacije, kot nekateri 
predlagajo,itd., to še vedno ni bilo dovolj. Ko spoznate, kako zelo smo se 
oddaljili od Zemlje, vam postane jasno, da je to skoraj 
nepremostlijva prepreka, če bi se želeli vrniti v stanje, v kakršnem 
bi morali biti.  

Šamanistične tradicije pa so še vedno tesno povezane z Zemljo. Nedavno 
sem bil v Južni Ameriki in sem sodeloval v vrsti ceremonij v mestu Tierra 

Vida. Tam sem občutil neverjetno 
močno povezanega z materjo Zemljo. 
Naša trenutna družba pa je zelo 
navezana na stroje in mehanistiko, 
hkrati pa nepovezana s tistim, kar mi 
kot naravna človeška bitja v resnici 
smo.  

To so razlogi, da elita v šamanističnih 
tradicijah vidi takšno grožnjo. Zato sta 
Kronska korporacija in vatikanski 

sistem napela vse sile, da te tradicije izkoreninijo. Ustvarili so gusarje in 
Vzhodnoindijsko družbo; kjerkoli so naleteli na šamanska verovanja, so jih 
grobo zatrli. Že samo omembo poganstva, panteizma ali herbalizma so 
kaznovali s smrtno kaznijo, ker je vse to močno ogrožalo njihove načrte. 
Zadnja področja, kjer ta znanja še obstajajo, se nahajajo v gornjem toku 
Amazonke, Peruju in v odročnih krajih Brazilije. Te kulture moramo nujno 
ohraniti, saj bi prav obnova šamanističnih tradicij lahko rešila 
planet.  

Naša nepovezanost s Zemljo je tako ogromna, da ljudje ne bi verjeli, ko bi 
spoznali, kaj se v resnici dogaja. Resničnost je povsem drugačna od tega, 
kakor jo mi dojemamo.  

KM: Nekoč ste rekli, da mi niti ne obstajamo, ampak smo samo perspektive. 
Ta misel ni nova – že prej so nekateri trdili, da resničnosti sploh ni in da 
obstajajo samo njene perspektive. Kako pa bi to misel povezali z novimi 
izkušnjami na anahuasci in z načinom, kako naj človek izboljša svoj položaj 
in svet okoli sebe ter postane to, kar bi dejansko moral biti? 
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MI: Pomembno je, da razumemo, da je tisto, kar smo, tudi naša 
perspektiva. Prav to so izkoristili, da nas tako razdvojijo. Ponujajo nam 
kulturo, v kateri lahko vsi postanemo eno. Vendar pa bi bila to 
borgovska, strogo kontrolirana verzija. Poleg tega smo mi tako ali tako 
eno. Če pogledate človekovo biološko zgradbo v luči dela znanstvenikov, kot 
je Bruce Lipton, vam postane jasno, da se naša zavest ne nahaja v našem 
telesu, pač pa v Polju izven nas, mi pa jo od tam nalagamo vase. Tako 
pridemo do edinstvene perspektive realnosti, ki nas predstavlja. V tem sem 
jaz drugačen od vas – v svoji perspektivi stvarnosti, v kateri sem center 
stvarstva jaz, medtem ko ste v vaši perspektivi center stvarstva vi. Sta pa 
trenutno najini vesolji v interakciji, enako pa velja tudi za snemalca in za vse, 
ki naju zdajle gledajo. To je naš skupni multiverzum, sestavljen iz naših 
paralelnih vesolij.  

Nihče ne more nikoli imeti vaše perspektive, zato ste vi popolni. Prav zaradi 
tega pa ste na ta svet tudi prišli: da se najdete da izkusite kdo ste in 
odkrijete, kaj ste sposobni doseči. Kakšno dediščino lahko svetu zapustite. 
Kako lahko svet s svojo prisotnostjo izboljšate … Ko začnete na svet gledati 
tako, spoznate, da je osebna perspektiva vsakega posameznika tisto, kar ga 
dela edinstvenega. In postane vam jasno, da smo vsi povezani. To sem 
začutil med obredom v Peruju, to povezanost z vsem in vsemi. Podobne 
stvari sem doživljal že med meditacijo, ko sem se povezal s Poljem. Zato 
vem, da smo vsi mi Eno in da smo že povezani, kljub temu pa je 
vsak od nas edinstven. Zelo lahko je biti oboje hkrati, čeprav se morda 
sliši protislovno.  

KM: Zanimivo je, da v svojih telesih kar naprej tvorimo kemične snovi, ki jih 
dobimo tudi iz raznih zelišč in ki zmorejo premagati te omejitve fizičnega 
sveta. Slavno molekulo DMT pogosto opisujejo kot nekakšen »vmesnik« za 
komunikacijo z Naravo. Podobno imajo živali svoje instinkte, da lahko 
začutijo bližajoči se cunami in podobno.  

Živimo v svetu, kjer so najnevarnejše droge – kot so alkohol, 
zdravila itd. – dovoljene, medtem ko so rastline, ki menjajo stanje 
zavesti, na seznamu prepovedanih snovi, pa čeprav človeku ne 
škodijo. Kako lahko človek odpre komunikacijo z Naravo? En način so te 
rastline ter DMT, ki ga sicer imamo v sebi, vendar iz nekega razloga ni 
aktiven. Kaj še lahko naredimo? 
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MI: Najprej bi predlagal, da 
spremenite prehrano. To 
obvezno. Uživamo namreč vse 
preveč toksinov. Nekateri 
menijo, da lahko epifizo 
»odpremo« s pitjem destilirane 
vode. Veliko je odvisno tudi od 
vašega energetskega stanja. 
Vse naše življenje temelji na 

strahu pred nečem. Strahu, da ne bi imeli dovolj denarja, strahu pred tem, 
kaj si bodo ljudje o nas mislili, strahu, ali bodo naši načrti uspeli itd.          
To vibracijo moramo spremeniti.  

DMT je fantastična spojina. Nastaja v hrbtenjači, po telesu pa kroži s 
pomočjo epifize. Žal pa to ne deluje, ker je epifiza do našega 8. leta navadno 
že kalcificirana. DMT je vmesnik za naše komuniciranje z Naravo. DMT je 
osnova za živalske instinkte (in za to, da neko področje zapustijo tri dni pred 
cunamijem). Tudi šamani zapustijo področje tri dni pred cunamijem, saj 
znajo interpretirati energetska polja. Instinktivno vedo, kaj morajo storiti. Mi 
pa ne, ker nimamo dostopa do teh višjih sfer. Delno je za to kriv tudi naš 
izobraževalni sistem. Morali bi začeti bolj razmišljati z desno 
možgansko poloblo namesto z levo, kar pa je za povprečnega 
človeka zelo težko, ko pa je stalno pod vplivom migetajoče svetlobe 
in EM smoga.  

Za kakovostno komuniciranje z Naravo bi morali imeti v telesu več aktivnega 
DMT. Prav to je razlog, da so rastline, ki bi nam to omogočile, prepovedane, 
dovoljene pa so škodljive kemikalije. Te ugašajo vašega duha in vas še bolj 
podvržejo kontroli. Povrhu vas delajo še bolne in tako vam lahko prodajo še 
več kemije in vas spremenijo v donosen posel. Pravzaprav je danes vse 
samo še trgovina. Moramo najti pot, da pobegnemo iz tega sistema in se kot 
ljudje ponovno najdemo.  

Povezave:  

1.Film Maxa Igana Bujenje (The Awakening), v 7 delih po ca. 10 minut, prvi 
del se začne tule: http://www.youtube.com/watch?v=S3aPzGt2Kk8 (v 
angleščini, srbski podnaslovi)) 

2.Še druge odmevne filme Maxa Igana si lahko s srbskimi podnaslovi 
ogledate tule: http://www.youtube.com/user/angela84showdance 

3.Spletna stran Maxa Igana: http://www.thecrowhouse.com 

4.Video Borite se proti Novi svetovni ureditvi z ignoriranjem njihovih 
pravil : prisluhnite dr. Russllu L. Blaylocku. Kot možganski kirurg je več kot 



 18 

kompetenten za ugotovitve, kot je ta, da je svetovna elita, ki nam želi 
odvzeti vse (no, to so pravzaprav že naredili), s pomočjo chemtrailov, 
cepljenja, toksične hrane, kemikalij v vodi, zdravil itd. dosegla poneumljenje 
človeštva. IQ se je znižal. Večina ima samo še povprečen IQ, posameznikov, 
ki izstopajo, je zelo malo, povečalo pa se je število ljudi s podpovprečnim IQ-
jem. S tem so 

a)dosegli, da se večina ne upira, ampak pohlevno stori tisto, kar jim 
avtoriteta reče 

b)naredili večino ljudi odvisnih od svojih upravljalcev 

c)zagotovili, da večina ljudi verjame vse, kar se jim pove 

Kot je rekel Goethe: Nihče ni bolj zasužnjen od tistega, ki zmotno verjame, 
da je svoboden. Ljudje se s tem množično strinjajo, le malokdo pa dojame, 
da je Goethe s tem mislil tudi njih!  

Film med drugim omenja, da so si illuminati zadali tudi prisvojitev 
vseh vodnih virov na Zemlji – in prav to se sedaj dogaja. Spodaj pod 
filmom na njegovi spletni strani najdete tudi zapis njegovega celotnega 
besedila:  

http://www.thecrowhouse.com/ftnwo.html    (27 minut) 

Film pa si lahko ogledate tudi s hrvaškimi podnapisi, v 3 delih: 
http://www.youtube.com/watch?v=OGHazpHuUwA 

REVOLUCIJA NI NEKAJ, KAR ŠELE PRIHAJA. REVOLUCIJA JE ZDAJ!   
© Zdravje PovejNaprej 
 


