


   Liberalizem  temelji na MOČNIH 

OSEBNOSTIH!   

 

   Močna oseba  ni ustrahovana, apatična ima 

svoje lastne vrednote oz. vrednostni sistem in 

ne zatajuje svoje časti in integritete.  

KAJ JE LIBERALIZEM? 



Kakšen je simbol antidemokratičnosti 

npr. fašizma - totalitarizma?  



    Butarica zvezanih  razsekanih 

leskovih palic.  

Torej butara in sekirica.  

 

 So to simboli miru in sožitja ali morda 

moči in grobe ponižujoče sile? 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika beremo: 

“leskova palica, šiba: urezati si leskovko; udariti vola z 

leskovko ∙ ekspr. kadar je nagajal, je pela leskovka je bil tepen z 

leskovo palico, šibo; je bil tepen sploh;  

ekspr. misli, da smo otroci, ki jih lahko ukrotiš z leskovko s 

tem, da jih natepeš; s silo, pritiskom”  



SIMBOLE BUTARIC IN SEKIR SO 

UPORABLJALI PREDVSEM FAŠISTI V ITALIJI 

ZA ČASA MUSSOLLINIJA. NAJDEMO PA JIH 

CELO  NA VLADNIH PALAČAH V EU. 

Izjava fašista Benita Mussollinija – sodobnega liktorja:  

"Demokracija in liberalizem sta dekadentni za razvoj, 

zato ju je treba nemudoma uničiti..."  

Italijanska beseda fascio  pomeni butarica. 



CELO NA NAŠI 



LE KAJ PREDSTAVLJA? 

LJUDEM VLADAM TAKO,  
DA JIM ODSEKAM KORENINE 
ODSEKAM   CVETOVE/2.  
 
ODVISNEŽE POVEŽEM V “BUTARICE”, KI  JIH 
DELAM V: SODSTVU, MEDIJIH, MED AKADEMIKI...   

 

IN VLADAM PREKO “BUTARIC”/1 

 

 /1BUTARICE LAHKO PREVEDETE TUDI V LOŽE, TAJNE ZDRUŽBE... 
/2 NI PRAVICE DO DOGOVORA, SOGLASJA (ČE NI CVETOV, LE KAKO NAJ  BOMO 
DRUŽBA BLAGOSTANJA) 



Je  CODEX Biblija? Je Codex morda pravosodni sistem države?  

Sekirica in na drugi strani  sveta knjiga sta neverjetna cinična 

zloraba knjige same in knjig nasploh. Vláda se lahko le s 

spoštovanjem in pridobitvijo spoštovanja. Na kratki rok se lahko 

vláda  z vezanjem “butaric” v ključnih vplivnih  delih družbe, toda 

to je lahko le na kratki rok. Zato smo stalno v sporih in vojnah.  

CODEX je latinska beseda. Povezujemo jo s pojmi kot Codex 

Vaticanus, CODEX IURIS..., etični kodeks...  



http://www.answers.com/topic/fasces  

http://www.answers.com/topic/cincinnatus-statue-jpg  

Kip je v   Cincinnatusu  v bližini  Cincinnati, Ohio   

več na: http://en.wikipedia.org/wiki/Fasces  

http://www.theenvironmentalblog.org/2007/02/america-becoming-fascist-state-symbol.html  

OBRAZNA MIMIKA MOŽA GOVORI 

O JEZI, ODLOČNOSTI. MOŽ IMA 

DOVOLJ DELA, RAD BI UREDIL 

DRUŽBO. NUDI NAM IZBIRO – 

FAŠIZEM. 

LAHKO REČEMO, DA  SO 

NEKATERI ZAINTERERSIRANI 

ZA ČIM VEČJE KRIZE, SAJ 

POTEM LJUDJE LAŽJE 

IZBEREMO SEKIRICO – 

AGRESIJO ZA UREJANJE 

RAZMER. 
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Fašisti so si tehniko podrejanja ljudi in simbol izposodili od rimskih liktorjev. Liktorji se pojavijo 

z Etruščani.  Liktorji so arhitekti  vladanja na podlagi moči. Dovolj podredljive posameznike so 

povzdigovali v “posvečene” sužnje. Vladarjem so omogočali oblastni položaj diktatorjev. Prvi rimski 

diktator je bil Aulus Postumius Albinus. Vladal je na začetku 5 st. pred novim štetjem . 

Liktorski simbol na  naslovnici 

pasporta – Francoska 4. republika 

1947- 59, v 5. republiki za časa 

Pompiduja je bil simbol uradno 

ukinjen. 

Spodaj fašistični zastavi.  

V starodavnem Rimu so liktorji prinašali butarice pred consule, 

pretatorje in dictatorje, liktorji so bili  t. i., magistrati – uradniki ki so 

preko podeljevanja moči upravljali  imperij (predvsem so imeli v 

svojem okrožju  pravico  ukazovati in razlagati  duhovne pojave). 

Liktorje so lahko spremljale Vestalke, guvernatorji in povelniki legij.  

 

Kovanec 180 p. n. š. L. Postumius Albinus, Sicilija (slika levo). Izza 

hrbta ABINa je v času vsemogočna butarica s sekirico. ABIN je sebe 

proglasil za izvorno modrost in uničuje ptiča s katerim vodi “dialog”– 

ukinja njegovo tretje oko oz. prevedeno ukinja svečeniški red Horusa.  

http://www.livius.org/li-ln/lictor/lictor.html
http://www.livius.org/cn-cs/consul/consul.html
http://www.livius.org/pp-pr/praetor/praetor.html
http://www.livius.org/li-ln/lictor/lictor.html
http://www.livius.org/gi-gr/governor/governor.html
http://www.livius.org/le-lh/legio/legions.htm


KAJ TOČNEJE PREDSTAVLJA BUTARICA? 
V BUTARICO JE V KROGU POVEZANIH 10 POSEKANIH LESKOVIH  PALIC. V SREDINI MED PALICAMI PA JE  

SEKIRICA. ČE SIMBOLE  PREVEDEMO VIDIMO SKUPINO 10-tih LJUDI, KI SO POVEZANI V  NPR.  FRAMAZONSKO 

LOŽO, SEKIRICA PA PREDSTAVLJA  ŠEFA POSAMEZNE LOŽE, TOREJ OSEBO  OD KATERE SO ČLANI LOŽE VEČ IN 

MANJ ODVISNI.  

 

ODNOSI MED ŠEFOM (SEKIRICO) IN  POVEZANIH V SKUPINO (BUTARICO) SO ODNOSI ODVISNOSTI.   

ODVISNOSTI STA  DVEH VRST 

-DUHOVNA (dosega se jo preko iniciacij – učinkovitejše in trajnejše  so običajno če se iniciira šibko osebnost, 

ki se jo zlahka hipnozira) 

-MATERIALNA (cilji  šefov so ostro asocialni, če želijo povečati svojo moč mora biti v družbi revščina – 

mezde...) 

ODVISNE OSEBE NISO BOGVE KAJ PAMETNE, SO PA USTREZNO USPOSABLJANE IN  PORINJENE NA USTREZNE ODLOČUJOČE  

POLOŽAJE V DRŽAVI.  ŠEF (SEKIRICA)  IMA POLOŽAJ  OSEBE MOČI. NAD SABO PA IMA  ŠEFA VIŠJEGA RANGA. RANGIRANJE JE 

RAZVIDNO IZ   SPODNJEGA SIMBOLA. KRALJEVSKA KRONA SIMBOLIZIRA KRALJA.   

KRALJ  PRESEGA VODJO POSAMEZNE LOŽE -  SEKIRICO.  ON IMA NA RAZPOLAGO VOJSKO (SIMBOL MEČA). ŠEFE POSAMEZNIH LOŽ 

POVEZUJE V VOJSKO  IN TAKO RAZPOLAGA S CELOTNO STRUKTURO »BUTARIC«. 

KRONA SIMBOLIZIRA VLADARSTVO KRALJA, KI SE LAHKO POSLUŽI – AKTIVIRA 

– TAKO MEČ KOT BUTARICO.  

Aktiviran meč preide v pokončno lego in predstavlja križ kralja kot božjega predstavnika.  Torej 

simbolizira duhovno oblast v imenu katere lahko ureja zadeve na Zemlji.  Butarica, ima svojega 

vodjo  - sekirico in predstavlja čete , vojsko s katerimi razpolaga.  Razlago glejte tudi v Bula 

Unam Sanctam , Bonifacije VIII. 1302 – Catholic Encyclopedia, XV, str 126) 



Cilj vseh totalitarizmov  je robotiiziranje tako družbenih procesov kot prebivalstva. Takšen pa je tudi red Thule, ki je bil center 

fašistično nacistične ideologije. Posameznik je služil le kot robotoizirano sredstvo za doseganje ciljev. Nacizem in fašizem sta 

posamezniku onemogočala razvoj osebnosti ter tako kršila drug pol zakonitosti Sveta zakonitost absolutne svobode. Nasilje nad 

najintimnejšim posameznika je rezultiralo v nepredstavljivo nasilje nad množicami.  

Vrednote, ki sledijo zakonitosti absolutne ljubezni in samostojnost, ki sledi zakonitosti absolutne svobode so v medsebojni 

odvisnosti. Nobene od obeh zakonitosti ne moremo odpraviti. Razvojno  je najbolje da sta obe zakonitosti v času v ravnotežju. 

Kako vladajo tisti, ki vladajo preko “butaric”?  

Preko 

laži         so izjemni v laganju, podkupovanju – sredstva le posvečujejo 

vzvišeni cilj, ki je osnovno gibalo njihovega miselnega kroga in početja 

magije        duhovnega vplivanja in oblikovanja osebnosti po podobi idej, 

ki so hierarhično združene okoli osnovne (osi).   

denarja        ljudi za tisto kar potrebujejo enostavno kupijo   



 

 

 
V času zadnjega vzpona fašizma je 

izginil veliki francoski  poglavar 

Masonov, oz. t.im. Prostoziradjev 

oz. t.im. Framazonov (Grand Orient 

de France ) Frere. Zamenjale so ga 

vrhovne sekirice  nacistične 

Nemčije. Takoj zatem se je  

“zamenjalo” več  pomembnejših 

“sekiric” njegove velike lože. Večina 

je takrat prešla pod oblast novega 

gospodarja... ki pa je  delovanje 

preusmerjal v povsem nasprotno 

smer. Združenje izjemno oblastnih 

ljudi in podredljivih zombijev je 

uporabil in zlorabil nekdo drug. 

Aforizem:  

“Če narediš orožje, ga lahko 

zlorabi nekdo drug.  

Orožje lahko narediš tudi iz 

ljudi.  

Ljudje so lahko orodje samo, 

če ne vedo kdo so in so 

podredljivi.  

Delna vira: http://emsomipy.free.fr/Dico/zFmCelebres0Art.Odo.htm  in http://www.glb.be/FR/buitenlandse_bezoekers.htm  

KDO VSE SO “SEKIRICE” IN “KRONE”? 

FAŠISTI SO  ENA IZMED DEVIJANTNEJŠIH RAZLIČIC MASONSKE OZ. PROSTOZIDARSKE  LOŽE.  

MED “KRONAMI” – VODJI POSAMEZNIH VEČJIH LOŽ  SO BILI CELO PREDSEDNIKI VEČJIH DRŽAV. 

http://emsomipy.free.fr/Dico/zFmCelebres0Art.Odo.htm
http://www.glb.be/FR/buitenlandse_bezoekers.htm


KAJ NUDIJO  KRONE IN SEKIRICE PODREJENIM? 

- IDEOLOGIJO  (višje cilje  - blagostanje, sekiricam pa  poleg tega še  sodelovanje v prošnjah točneje boju za 
izgubljeno nesmrtnost človeka...) 

- VARNOST (člani so avtomatično del elite, oz. ji lahko strežejo) 

- VODSTVENE  FUNKCIJE  (samo pod pogojem izpolnjevanja smernic in učenja zavezanosti 
ideologije) 

– NAPREDOVANJA (v skladu s pravili hierarhije)  

KAJ NUDIJO  ODREZANE LESKOVE PALICE  NADREJENIM? 

- POSLUŠNO IZVAJANJE NAVODIL   

  - ČLANARINO  IN ZAŠČITO NADREJENIH  (“SEKIRIC”) 

   - GLAS IN PODPORO NA ”DEMOKRATIČNIH” VOLITVAH 

   - UVELJAVITEV IDEOLOGIJE (razdeljevanje ljudi na tiste, ki so  
  več  in tiste, ki so manj oz. elito in druge, širjenje antropocentrizma - človek  
  kot vrh stvarstva..., drugače misleči, niti rastline, niti živali nimajo zavesti  
  samoproglašenih elit in so zato lahko manjvredni  oz. nimajo prave vrednosti). 



Nemčija je bila v gospodarski, ideološki...  

krizi že pred 1. svetovno vojno, potem  ko 

je izgubila 1. sv. vojno pa v še mnogo hujši. 

Kot sin dveh povsem sfrustriranih  staršev – 

samopašno patriarhalnega, tretjič (tokrat z lastno 

nečakinjo) poročenega in zagrenjenega očeta in  

mlade nemočne obupane matere, ki so ji umrli 4. 

otroci - je bil mladi Hitler oseba, ki je želela svoje 

zavoženo življenje pozabiti in postati nekdo drug. 

To pa je hotel narediti čim hitreje in je zato z 

veseljem začel uživati droge – PEYOTL in se 

ukvarjati s perverznimi magijskimi rituali.   

Bil je idealen za butarico.  

Hitler  kot vojak v 1. svetovni vojni  

Oče Alois umre 1903, star 65 let  

Hitler 1903, star 14. let  

Mati Klara Hitler, umre  za rakom 

1907 stara 46 let 

KDO JE BIL ADOLF HITLER? 



Nemčija je prvo svetovno vojno 1918 

izgubila. Bila je ponižana, v hudi 

gospodarski in moralni stiski.  

 

Leta 1917 so Nemci zaradi spoznanja da 

bodo vojno najverjetneje izgubili 

pospešeno iskali posameznike, ki bi bili 

primerni za takšne ali drugačna orodja: 

preroki, prenašalci idej, atentatorji,  

tajni agenti, česar pomembneži v 

javnosti niso smeli početi.   

 

Tudi vojne povezane z razpadanjem 

Jugoslavije od leta 1990 naprej govorijo 

o podobni delitvi vlog. 

 

 BOJTE SE NESREČNIH 
Za prenašalce idej so primerne  šibke osebnosti. Pranje možgan in magija vplivata 

predvsem na njih, na močne osebe ali pa neobčutljive kratkoročno nima skoraj 

nikakršnega učinka. Hitler je bil za prenašalca idej idealna oseba. Kasneja pa se je 

izkazal kot trobilo OBSEDENOSTI PRROŠKOSTI. Postal je DUHOVNO 

POSEDOVAN.   

http://youtu.be/U6laSM5JrKo


Hitler se je rodil 1889 v Braunauu na Innu v Austriji.  Oče Alois Hitler, rojen kot Alois 

Schicklgruber, je bil carinski uradnik. Alois je priimek Hitler dobil po materini strani. Mati  

Adolfa je bila mlada Klara Pölzl, je bila tretja soproga Aloisa Hitlerja. Bila je nečakinja svojega 

moža, torej v krvnem incestnem sorodstvu. Adolf Hitler je bi neizobražen v 90 kilometrov od 

doma oddaljenem Linzu je končal le pet let osnovne šole. Leta 1907  je želel  študirati slikarstvo, 

a so ga zavrnili. Vsa ta leta je bil brez poklica, njegov edini vir dohodka pa je bila prodaja lastnih 

slik. Več let je živel v dunajskem domu za brezdomce . Mladi Hitler ni imel dohodkov, saj je 

živel od slikarstva svojih slik pa ni uspel dobro prodajati, sin matere, ki je bila povsem zlomljena  

z zaporednimi smrtmi kar 4 otrok. Z očetom, ki se je zapil in je večkrat svojo tudi zadnjo - tretjo 

ženo - pretepal ,je bil povsem brez volje do življenja. Sprva se je izmikal naboru. Ob izbruhu 

prve svetovne vojne se je iz revščine umaknil v vojsko.  Potem  pa se pri njem zgodi ključna  

osebnostna sprememba. 7. oktobra 1916 je bil ranjen v bitki pri Somi.  Med bivanjem v bolnici 

pa  iz plahega  vojaka je postal hraber, saj je dobil zunanje usmeritve in oporo, ki je v svoji 

notranjosti ni imel.  Marca 1917 se je vrnil na fronto, kjer je bil zaradi  poslušnosti in dobrega 

bojevanja odlikovan z železnim križcem  prve in druge stopnje, kar je bilo za njegov stan  

izjemno napredovanje. Nekateri visoki vojaški dostojanstveniki so se  ukvarjali  tudi s tehnikami 

psihičnega obvladovanja posameznikov ter množic. Ugotovili so da je Hitler idealna lutka v 

katero lahko pretočijo svoja hotenja oziroma idealen prenašalec idej tistih, ki so hoteli biti skriti.. 

Med temi dostojanstveniki so bili tudi nekateri generali.  Tako je tudi konec vojne dočakal v 

“bolnišnici”.  

Glej tudi vir: http://www.historyplace.com/worldwar2/riseofhitler/index.htm 

Ernest Pretzsche,  lastnik knjižnice kamor je mladi revni Hitler zahajal je revnega, mladega in 

duhovno zlomljenega Hitlerja oskrbel tako z nauki Thule kot z  uvodnimi rituali in literaturo ter 

in peyotlom. Ernest je bil sin Wilhelma, ki je bil znan poznavalec Aztekov in njihovih ritualov. 

Preko očeta je tako spoznal Peyotl s katero je nato zastrupljal svoje “učence”.  Peyotl je vrsta 

droge, ki vsebuje psihoaktivne alkaloide med drugim tudi meskalin, ki je vsebovan kaktusu  z 

imenom peyotl. Uživajo ga z zvečenjem. Učinki so navidez izjemni, saj stimulira t.im. tretje 

oko. Toda pretirana stimulacija nečesa kar v osnovi ni razvito in nesistemski razvoj in nerazvoj 

vrednostnega sistema ter morale imajo zelo hude posledice. Vzporedno s tem problemom je tu 

še problem  nasilnega vstopanja v astralni svet t. im demonizem…Tako droge niso pravi izbor 

razvoja.  Peyotl  v  večjih količinah, kot je homeopatsko razredčena kapljica deluje negativno  

(do tega zaključka sem prišel z opazovanjem in ne na podlagi testa na sebi V.S.). Hitler je 

drogo užival  z zvečenjem. Na shizofreničnega Hitlerja je imel Peyotl v količinah kot jih je 

zaužil učinek brisanja lastne identitete. Tako je bil vse bolj posedovan z obsedenostjo 

demonizma, njegova identiteta pa se je vse bolj umikala.  Med drugim mu je Pretzsche preko 

Guida von Lista predstavil omogočil da bil iniciiran s t.im. “Črnim Soncem. Guida von Lista  je 

bil ustanovitelj tamkajšnje podrožnice Thule. Vodljivi Hitler se je izkazal kot idealen medij. 

Sebe je namreč preziral tako je bila nova osebnost ni naletela na večji odpor. Z iniciacvio je bil 

dobesedno obseden.  

Kaktus Peyotl, ki raste na področju srednje Amerike 



Jeseni leta 1919 je bil dvajsetletni Hitler  že ustrezno izšolan zato je s 

podporo svojih skrivnih botrov doživel hiter politični vzpon. Včlanil se 

je v Nemško delavsko stranko in kmalu zatem prevzel njeno vodenje 

ter jo preimenoval v Nacionalistično nemško delavsko stranko. 

Množici  privržencev je govoril šele 1920 je in z govorom doživel 

uspeh. Novembra leta 1923 so ga obsodili na pet let zapora zaradi 

napada na ministrstvo. Hitler je v zaporu ostal le devet mesecev. 

Njegovi botri so mu zopet pomagali. V zaporu je bil z intelektualcem, 

učencem generala Karla Haushoferja mladim Rudolfom Hessom 

(1894 - 1987) , ki je svetoval in nadziral delo, ki ga je po ukazu Thule 

moral napisati formalno povsem neizobražen Adolf zgodovinsko 

prelomno knjigo Mein Kampf (Moj boj). V njem preberemo tudi : “stal 

sem pred lebdečim likom nadčovjeka - visokega in strastnega duha, 

okrutnega izgleda, ki je vlival strah v kosti. V svetem strahospoštovanju  

sem mu ponudil svojo dušo kot orodje njegove volje."  Da,  Hitler je 

postajal orodje tuje volje. Značilne izjave članov Thule so takšne kot 

jo je javno povedal  tudi Spear: “za veliko stvar sem pripravljen 

prodati dušo.”  “Grem kot mesečnik, kamor me pošilja usoda“ (iz 

intervjuja A. Hitlerja danega časopisu). Hitler je trdil, da se spominja 

lastne inkarnacije v 9. stoletju. V stanju drogiranosti je bil iniciiran 

z demonično energijo. V Hitlerja so spiritualisti Thule vstavili 

informacijo da izvira iz 9. stoletja (verjetno  je mišljeno leto 919), saj 

verjamejo da so leta, ki kombinirajo 1 in 9 za civilizacijo prelomna.  Hitler ko postane zanimiv Juliusu Steicherju, lastniku 

časopisa Der Stürmer(ustanovljen 1923, naklada  

400.000 izvodov) 

HITLER PRED 

ZAKLJUČNO INICIACIJO 

V NADČLOVEKA 



Tudi človek je lahko orožje.  Še posebej, če je mišljenjsko in čustveno ustrezno programiran. Danes se to 

programiranje izvaja preko NLP - NEVROLINGVISTIČNEGA PROGRAMIRANJA. In res tak na b spostal Neznani 

leteči predmet – NLP. 

 

Za razliko od samostojnih oseb so nesamostojne osebe nagnjene k poenostavitvam in s tem primeren za orodje 

dokončnih rešitev.  Namesto dejanskega reševanja problemov nasilje na podlagi napačnih  fiksnih idej.  

Ideje so  osebnostno nesamostojni potencirali in jih jih proglasili za absolutne, sebe pa za vsevedne. V svojem boju za 

obstanek so se oblastniki posluževali skrajnega nasilja nad naravo in ljudmi.  

 

 
V vojno (1914-1918)  so leta 1917 vstopile ZDA kar povsem prevesile tehtnico vojaške moči na stran 

Francije in Anglije. Nekateri deli nemške oblasti leta 1917  tudi odkrito podpirale nekatera revolucionarna 

gibanja in posameznike je razvidno tudi iz dejstva,da so takrat omogočili da se je v zaplombiranem vagonu 

iz Švice v boljševistično, manjševistično, carsko razklano Rusijo vrnil Vladimir Uljanov Lenin. Je tudi 

njemu kdo spral možgane? Nemci so upali, da bodo tudi s tovrstno “pomočjo“ Rusiji njo proti kateri se je 

bojevala ošibila. In res (“prerokbe”) načrtovanje je bilo deloma uspešno. Rusija izstopi iz vojne marca 

1918. Kljub temu pa Nemčija 1918 vojno izgubi. Poraz pa je blažji.  Posledica so kapitulacija., Posledica 

je kapitulacija Nemčije. Zavezniki so ji prepovedali da bi imela svojo redno vojsko, plačevati je morala 

visoke reparacije (odškodnino) in se odreči kolonijam.  



Ponižanim generalom in veljakom pa se zaradi kapitulacije ni zgodilo nič pretresljivega. Proti  “nepravičnostim”  pa se niso mogli javno 

zoperstaviti, zato so se oprli na drobiž: ideje ponovne vzpostavitve Avstroogrske po podobi Nemčije, naslonitev na  zgodovinsko 

preizkušene recepte manipuliranja z ljudskimi množicami, iskanjem izgovorov za vzpostavitev Velike Nemčije npr. “Šele ko bo v mejah 

nove države prebival še zadnji Nemec in ne bi bila zagotovljena njegova preskrba s hrano, se bo zaradi stiske lastnega 

naroda pojavila moralna pravica do osvajanja tujega ozemlja in posesti…  V knjigi polpismenega A. Hitlerja “Obračun” tako 

beremo. “Nemška Avstrija se mora spet vrniti v naročje svoje velike nemške matere”. Po odločitvi je šlo hitro naprej. Izločili so moteče kot 

so Rudolf Steiner (1861-1925). Rudolf je bil 1904 je imenovan za vodjo Ezoterične Sekcije za Nemčijo in Avstrijo, kasneje je bil 

ustanovitelj antropozofskega društva, waldorfske šole... Nekaj časa je bil simpatizer Thule… Istega leta je politični teoretik nacional-

socialističnega gibanja v Nemčiji, Dietrich Eckart, napadel Steinerja, češ da je Žid. Leta 1921 pa ga je v desno usmerjenem časniku 

Völkischen Beobachter napadel še Adolf Hitler in drugi nacionalistični ekstremisti v Nemčiji in pozvali na "vojno zoper Steinerja". Steiner 

je namreč pred tem imel daljšo predavateljsko turnejo, na kateri je promoviral idejo o Trojnem družbenem redu, ki je zagovarjala povsem 

drugačen politični ustroj; govoril je, da se je mogoče le z medsebojno neodvisnostjo kulturnega, političnega in ekonomskega področja 

izogniti takšnim katastrofam kot je svetovna vojna. Leta 1922 so Steinerju požgali hišo v Švici imenovano Goetheanum. Steiner je 

sodeloval pri onemogočanju podpore Jiddu Krishnamurtiju, da bi bil prepoznan kot nosilec zavesti Učitelja Sveta.  Tudi s pomočjo strupov 

so ga “prijatelji” poslali v onostranstvo. Rudolf je zadnja leta bolehal za “neznano boleznijo” in umrl leta 1925. No namesto nežnega in 

spravljivega  Krishnamurtija so za duhovno luč so takratni psihiki raje proglasili Hitlerja in s tem blagoslovili pakt povsem zgubljene osebe 

s demonično energijo. Ideologijo so širili na različne načine, preko časopisov, knjig…  Nemški narod so proglasili za nadraso in oblikovali 

druge ideje bodoče Velike Nemčije...  Že leta 1919 i je skrivna loža združenja Thula zaradi omilitve poraza pričela z javnim organiziranjem 

množic tako, kot se za skrivno sekto spodobi: s širjenjem izključujoče ideologije, z lažmi, ki so jih prenašali navidezni vodje, s skrivnim 

financiranjem in izločanjem drugače mislečih. Thule-Gesellschaft je izdajala časopis Völkischer Beobachter, ki ga je kmalu prevzela 

NSDAP (Nacional socialistična delavska stranka Nemčije). Posledica vzpona nacizma je bila ta da so številni generali prve svetovne vojne 

sodelovali v drugi svetovni vojni.  



Oseba, ki ga je vojska najprej izbrala da ponovno oživi v prvi svetovni vojni poraženo Njemčijo je Dietrich Eckart, 

je bil osrednja osebnost združenja Thule (ustanovitelj takratne je bil Rolf Glauer). Dietrich Eckart in ozek krog 

članov Thule so pripravljali skorajšnji prihod nemškega mesije. Če ne pride sam ga po potrebi ustvariš In to so tudi 

storili -  preko manipulacij in spiritističnih seans.  

 

Na seansah sta bila tudi  dva izjemno pomembna ruska prebežnika razpadajočega Ruskega cesarstva - general 

Skoropadski in Bishupski. Obnorena z antisemitizmom in antiboljševizmom sta bila pomembne osebnosti takratne 

Bavarske. Preko teh ljudi je prišel  tudi denar za nakup ključnega tiskanega medija kasnejše fašistične Nemčije - 

Volkische Beobachter. Hitler je takrat postal njegov lastnik, Dietrich Eckart pa njegov prvi urednik.  Kmalu se 

mu pridruži tudi časopis Der Stürmer… 



Gospodarsko in vojaško izčrpani Nemčiji, ki je leta 1918 kapitulirala zavezniki prepovedo redno vojsko… Izhod so nekateri 

ponižani generali in veljaki našli v tem da so se oprli na druge potenciale. Že leta 1919  je skrivna loža Thula zaradi omilitve poraza 

pričela z javnim organiziranjem množic tako, kot se za skrivno sekto spodobi: s širjenjem izključujoče ideologije, z lažmi, ki so jih prenašali 

navidezni vodje, s skrivnim financiranjem in izločanjem drugače mislečih. Thule-Gesellschaft je izdajala časopis Völkischer Beobachter, ki ga 

je kmalu prevzela NSDAP (Nacional socialistična delavska stranka Nemčije). 

Člani Thule se javno niso izpostavljali. V imenu vsevednega absolutnega smisla so se posluževali skrajnega nasilja nad naravo in ljudmi.  

 

Sodelavec lože Thule je bil takrat tudi profesor geopolitike in mojster magije general Karl Haushofer. 

Bil je nacist, saj je menil, da morajo Nemci živeti v enotni državi.  Znano je da so učenci profesorja 

občudovali zaradi njegove sposobnosti napovedovanja prihodnosti. Le kako ne, saj je bil del štaba, ki 

je skrbel za ključne spremembe takratne Nemčije. Zanimale pa so ga tudi moči magije ipr. V rituale 

ezoteričnih lož, pa tudi lože Thule je med drugim uvedel svojega učenca - prvega tajnika Adolfa 

Hitlerja Rudolfa Hoessa. Rituali kot so mučenje, simulacija smrti, iniciiranje izmučenih in osebnostno 

povsem izpraznjenih oseb  (dandanes si pomagajo tudi s kristali in tuljavskimi navoji, ki tehnično 

sredstvo kot so lahko kristali, le še dodatno ojačujejo… ) so črna magija.  Namesto spoštovanja in 

pomoči pri razvoju - manipuliranje z najintimnejšim kar je v človeku.  

Poštna znamka (Thule Gesellschaft) z leta 1919 

Profesor geopolitike in mojster magije general Karl Haushofer 

Filozof Dietrich Eckart (1868-1923) 

General Karl Haushofer in filozof  Dietrich 

Eckart  sta ključni sekirici, ki sta oblikovala tako 

ideologijo kot zgornji del piramide kadrov  fašistov 

in nacistov ob njenem nastanku, na način, da so 

slepo izvajali  zahteve lože (oblikovanje Hitlerja, 

Hoessa, Himmlerja, Goebellsa...). Pri svojem 

početju pa nista bila sama. 

Filozof  Eckart pa je bil še bolj praktičen, nič ni imel proti žrtvovanju živali ob “molitvi”,  uživanju 

drog kot je Pejotl, kar je bilo kot kaže za povsem zmedenega Hitlerja prava poslastica.  Hitlerja je 

uvedel tudi v napačno razlago Biblije in ga uvajal v doktrino Agarthe in antisemitizem. Zakaj trdim, 

da je biblijo povsem našpačno razlagal, zatpo ker je  iz nje izpuščenih veliko bistvenih tekstov in zato 

ker je namenoma napačno prevajana. Deloma za šalo  bi lahko rekli napačna razlaga na podlagi 

“točnih” podatkov. Nihče od  teh, ki so prali možgane Hitlerju in podobnim, ne pozna božjega principa - 

niti absolutne svobode, niti absolutne ljubezni.  



Thula je R. Hoesa določila za partnerja in 

tajnika - sekirico vodljivemu Adolfu. 

Main Kampf je A.H. “napisal”, ko sta bila skupaj v 

zaporu 1923-24. V zaporu je Hitlerja s pomočjo 

svojega duhovnega vodnika Haushoferja usmerjal in 

nadziral pisanje intelektualno šibkega Hitlerja in ga 

uvedel v magična znanja. Rudolf je bil član lože 

Thule in eden vidnejših iluminatov lože v katero ga je 

uvedel učitelj general Karl Haushoffer. Hitler  je 

Rudolfa prepoznal za duhovnega svečenika Thule, s 

katero je bil že spoznavan. Thula je bila sekta, ki je 

bila Hitlerju odrešenik    osebnostnih stisk. Za 

Rudolfa je bil Hitler  tako izjemno dober medij preko 

katerega je deloval. Mediju je “narekoval” ključne 

postulate Main Kampfa. Hitler je postal član 

Dresdenske lože. Le zakaj je bil Dresden po zmagi 

zaveznikov zravnan z zemljo?  Morda zaradi tega 

dejstva. 

Hitler je bil zelo hvaležen medij, saj  je z veseljem zagrabil kakršno koli kost za osmislitev svojega življenja in delovanja. Oseb, ki so 

potencialnim vodjem pouličnih razbojništev prale možgane je bilo več, med njimi je bil tudi Dietrich Eckart (1868-1923). Za razliko od 

samostojnih oseb pa so nesamostojne osebe (torej tudi Hitler) nagnjene  k poenostavitvam in s tem primeren za orodje dokončnih rešitev.  

Namesto dejanskega reševanja problemov nasilje na podlagi napačnih  fiksnih idej. Podobno se je kreiralo mišljenjske procese morilcem 

kot so: Oswald (pasivno sodelovanje pri umoru Johana Kenediya), Marka Davida Chapmana (umor Johna Lenona), Nathuram Godse 

(Mahatma Gandhija), James Earl Ray (Martina Lutra Kinga), Gavrila Principa (Franca Ferdinanda)… Veliko večino umorov osebnosti, 

ki so spreminjali oz. imeli ključno pozicijo za vpliv na zgodovino ljudi so skrbno načrtovali v raznoraznih ložah.    

Hitler pred vzponom na oblast v obdelavi, na njegovi desni je najvišja sekirica Dietrich Eckart in nižja sekirica 

Rudolf Hoes, osebana skrajni desni se čudi podivjanosti mladega Hitlerja, ki se je takrat začel podpisovati tudi z 

Wolf (volk) 



Eno od butaric je naredil Rudolf Hoess ena od palic butarice je bil 

podredljivi Adolf. 

Main Kampf je A.H. “napisal”, ko sta bila skupaj v zaporu. V zaporu je Hitlerja s pomočjo 

generala Karla Haushoferja… uvedel v magična znanja in ezoteriko. Rudolf je bil član lože Thule 

in eden vidnejših iluminatov lože v katero ga je uvedel učitelj Haushoffer. Hitler  je Rudolfa 

prepoznal za svojega duhovnega vodnika in odrešenika svojih osebnostnih stisk. Za Rudolfa je 

bil Hitler  tako izjemno dober medij preko katerega je deloval. Medij, ki mu je “narekoval” Main 

Kampf. Hitler je postal član Dresdenske lože. Le zakaj je bil Dresden po zmagi zaveznikov 

zravnan z zemljo kljub tveganju vojnega zločina?  Morda tudi zato. 

Rudolf Hoess (1894 - 1987) na 

Nürmberškem procesu proti 

vojnim zločincem 

Kako je uspel spremeniti osebnost 

Hitlerja, ki je postala dvojna -

osnovna plahi, neizrazit, na drugi 

posedovan z obsedenostjo s katero 

je bil iniciiran, govori tudi kjučna 

sprememba Hitlerjeve pisave – 

spremljajmo njegov podpis.  

 

Preko pisave lahko spremljamo 

tudi izrivanje Hitlerjeve originalne 

osebnosti, ki jo je nadomestila 

maskota nacistične Nemčije – 

LUTKA imenovana Adolf Hitler.   

 



JA, LE KDO JE TUKAJ ŠEF: MLAHAVI, HISTERIČNI HITLER ALI GRANITNI HOESS? OZIROMA KDO JE SEKIRICA, KDO PA ODREZANA LESKA? 



Hoess maja leta 1941, prebegne iz prevročega 

volčjega kotla  fašistične Nemčije. Osebnost 

kreiranja Hitlerjeve osebnosti dokončno prepusti 

drugim šefom. Hoess je pobegnil kot se pobegne 

pred zvermi, ki jim je odprl vrata. Reševal in rešil 

je življenje tako sebi kot svoji družini, kar je ob 

veleizdajstvu, ki ga je zagrešil izjemen podvig. 



Že za časa I. svetovne vojne  je vojaški vrh takratne Nemčije obvladoval skrivni red Thule. Član lože Thule je bil takrat tudi veliki učitelj in 
mojster Karl Haushofer.  Člani so se v imenu vsevednega absolutnega smisla posluževali skrajnega nasilja nad naravo in ljudmi. Zgoraj 
vidimo  rotirajoči križ poštne znamke (Thule Gesellschaft) z leta 1919. Meč se (vizualizacijski vpogled) vrti, vrti – deluje pa tudi kljukasti 
križ izza meča in deluje kot vzhajajoče Sonce.   Osnovna ideja pa je povsem zgrešena. Ideologija fašizma oz. nacizma je skrajna zloraba in 
prikrojevanje v diametralno nasprotje zgodovinsko pomembnih simbolov.  

1930 .p.n.š., Sosestrisa I. muzej Kairo Dve sili s pomočjo vrvi obračata oz. vrtita 
osrednjo os, os prebada osnovo v obliki srca več http://stres.a.gape.org/vs/misel_dneva.htm.  

http://stres.a.gape.org/vs/misel_dneva.htm


SPODAJ VIDIMO BUTARICO  NA NIVOJU DRŽAVE 
– STRUKTURO POVELJEVANJA V FAŠISTIČNI NEMČIJI 



KRALJ (SIMBOL 

LEVA) MED 

POSVETITVIJO.  

IZDELAVA 

ČLOVEKA, KI 

JE ORODJE.  

Mestni muzej Leon, Santijago, Španija 

DVIGNJEN REP 

NAMIGUJE NA  

HOMOEROTIČNI 

RITUAL 

POSVETITVE.  

INICIACIJA KOT DUŠEVNA  MANIPULACIJA 



POSVETITEV / PROGRAMIRANJE 

POSTOPKI 

SPREMINJANJA 

OSEBNOSTI 

PRENOS 

CELOSTNEGA 

ZNANJA 

,INVALIDNEGA 

ZNANJA ALI 

FATALIZMA ? 

 

Galup, Nova Mehika 

V KAJ? 
HOSTIJA 



V SVETVID V IDEOLOGIJO 

POSVETITEV/PROGRAMIRANJE NE MOREMO VEČ IZTRGATI IZ SEBE SAMEGA?  

Muzej lepih umetnosti Boston, ZDA Muzej Vatikan, Italija 



Hitler je imel prisrčne stike 

s kardinalom in papeževim 

zaupnikom Cesare 

Orsenigom,, kasneje 

papežem, ki se je 

preimenoval v Pacelli XII. 

Z njim Hitler sklenil tudi 

Konkordat – pogodbo s 

katero je s cerkvijo rešil 

vsa odprta vprašanja.  

Tudi takratna cerkvena 

hierarhija je pomagala 

Thuli do diktatorske 

oblasti.  

Z magijo pa se ukvarjajo tudi cerkveni 

dostojanstveniki , npr. v RKC.  



Z Oseringom oz. rimskim papežem Pacelijem XII. in cerkvenimi oligarhi 

se je dobro razumel tudi  žid (sionist) Goebbels. Zakaj poudarjam da je 

bil Goebbels žid, ker je bil antisemitizem filtriran, med judi so delali 

selekcijo - tako Shindler, kot tudi kurija je smela reševati primerne.  

Cerkveni vrh v številnih 

državah se je tudi med vojno 

dokaj dobro razumel z 

nacizmom in fašizmom in 

diktatorjem dovoljeval 

razglašanje božje danosti.   

Šibka javna obsodba 

fašizma se je iz papeža 

izcedila šele leta 1933. 



SKUPINSKA SLIKA OBNORENIH Z  “ABSOLUTNO RESNICO” 
PONOSNI, DA SO NORI - NE DA BI SE TEGA ZAVEDALI - SO ŠLI NA POT STRAHOVITIH ZLOČINOV TAKO NAD SABO,  

KOT NAD VSEMI DRUGIMI, KI SO JIH LAHKO PONIŽEVALI, JIM UKAZOVALI IN JIM PENETRIRALI NORE SANJE. 



Veselje nacistov ob postavitvi logorja. Po veselju lahko sklepamo da so bili lahko povsem normalni ljudje.  

Jih je nekaj zavedlo, zapeljalo? So bili zapeljani z: lažmi, podkupninami, ideologijo..? 



Slike na prejšnji strani so iz albuma Karla Hoeckerja, ki vsebuje 116 

posnetkov življenja osebja v Auschwitzu, namestnika vodje taborišča v 

Auschwitzu.  

Javnosti in muzeju holokavsta so znane šele od leta 2007.  

Seveda preko interneta lahko vidimo samo del slik, saj preveč razkrivajo.  

Dnevno so v  uspeli usmrtiti po 32.000 ljudi. Kljub temu so se 

lahko zaposleni v taborišču lahko  smejali, šalili, 

prijateljevali… 

To je možno samo zato, ker so bili dejansko prepričani, da 

delajo nekaj dobrega. 

 

Toda kdo jih je prepričal, da so deportiranci, predvsem 

Judje  plevel, ki ga morajo skrbno uničiti! 

Upravljalci zapora v Auschwitzu so na slikah naravno veseli. 

Živeli so povsem sproščeno privatno in družabno življenje.  





ZAPORI, DELOVNA TABORIŠČA, RAZISKOVALNI LABORATORIJI,  

MUČILNICE, KREMATORIJI ŽRTEV NACISTOV 

AUSCHWITZ 



ZLATI PRSTANI POROČENIH MOŽ TER ŽENA, KI SO JIH “SVEČENIKI” TRETJEGA REICHA UMORILI 



BUCHENWALD 

Trupla naložena na vozu. 

Tudi za jetnike Bechenwalda je bila poslušnost “lepa čednost”.   Tu in tam so imeli vojaki in vodljivejši zaporniki mašo  Peči krematorijev.  

Danes številni “strokovnjaki” trdijo da tega ni bilo, da ni pravih dokazov… 

ZAPORI, DELOVNA TABORIŠČA, RAZISKOVALNI LABORATORIJI,  

MUČILNICE, KREMATORIJI ŽRTEV NACISTOV 



Spodnje slike so slikane na Nürmberškem 

procesu proti vojnim zločincem.  

Obsojen je bil na dosmrtni zapor. 

Rudolf Hess  je bil eden redkih 

visokih predstavnikov nacizma,,  ki je 

svoje početje kasneje obžaloval.  

Walter Richard Rudolf Hess (1894 - 1987)  



V grad Spandau v 

Berlinu so bili po 

sojenju premeščeni 

zločinci: Speer, 

Rudolf Hess in še pet 

drugih vojaških 

častnikov. Če so bili 

vsi člani Thule je  bila 

sedmerica zelo 

zanimiva za 

proučevanje.  

Zaradi visokih znanj  in pomoči zaveznikom je bil Rudolf  Hess nekaj časa za zmagovalce vojne zanimiv, podobno kot nekateri nacistični znanstveniki npr. 

von Braun.  Zgornje slike so razen tretje slike  zapornika: Menim, da razen te slikani moški ni dejanski R. Hess ampak en izmed njegovih dvojnikov, ki je 

odsedel večino  kazni. Hess je kot namestnik Hitlerja dvojnike večkrat uporabil. Avgusta 1987, pa se  mu je zgodil “samomor” v starosti 93 let. Tako kot 

Hitler je bil tudi Hess ranjen z metkom v prvi svetovni vojni. Starec v Spandau te rane ni imel (trditev britanskega kirurga in balističnega izvedenca, dr. 

Hugha Thomasa).  To sicer ni tako pomembno govori pa o še ne razkritih dimenzijah vojne, ki je bila za človeštvo sramota. Nepoznavanje dejanskih dejstev 

omogoča nadaljno rožljanje z orožjem in nedoumljive zločine.  

V Spandau so ujetniki imeli svoje vrtove, tako kot npr. 

pomembnejši predstavnik nemškega krila Thule Speer  na 

zgornji sliki 

“Zapor” nacistov Spandau, Berlin 



ttp://www.zeitgeistmovie.com/ 

 

http://video.google.com/videoplay?docid=-

3817061339133479549 

 

 

  http://video.google.com/videoplay?docid=-

6011125392276066373&hl=sl 

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=l5BTKAWFSek&NR=1 

Trdi se da je  strelivo za 83% potreb Nemčije v II .svetovni vojni, ter ciklon B (za potrebe genocida v taboriščih)  

proizvajalo podjetje I. G. Farben  katere tihi družabnik je bila ameriška družba  U. S. Standard Oil katere lastnik je bil jud 

nemškega porekla Rockefeller. Nemške letalske sile brez posebnega dodatka , ki ga je proizvajal U. S. Standard Oil  ne bi 

mogle leteti… 

ŠE PAR NEPREVERJENIH  TODA JAVNO OBJAVLJANIH DEJSTEV 

Nekateri želijo ustvarjati in ohranjati imperije. To počnejo tako da z ljudmi na ozemljih, ki jih želijo zavzeti manipulirajo.   

Sovražnika razdelite na dve strani in sprete med seboj, nato oskrbujete obe strani in razvnemate sovraštvo na obeh straneh s 

ciljem da se pobijeta med sabo. .. 

 

Vlada noče da so vaši otroci izobraženi. Nočejo da bi razmišljali, tisto kar ne smete. Zato mora šolski sistem delovati slabo, 

zato se je tako razbohotila zabava, šport, TV šovi, zabaviščni parki, droge, alkohol. In vsaka druga vrsta razvedrila, ki 

ljudem  zaposljuje miselne procese tako, da zaradi preveč razmišljanja ne bi bili na poti pomembnežem.  

http://www.zeitgeistmovie.com/
http://video.google.com/videoplay?docid=-3817061339133479549
http://video.google.com/videoplay?docid=-3817061339133479549
http://video.google.com/videoplay?docid=-3817061339133479549
http://video.google.com/videoplay?docid=-6011125392276066373&hl=sl
http://video.google.com/videoplay?docid=-6011125392276066373&hl=sl
http://video.google.com/videoplay?docid=-6011125392276066373&hl=sl
http://www.youtube.com/watch?v=l5BTKAWFSek&NR=1


- Zloraba in omadeževanje pojma ARIJSKA  rasa – s to oznako 

so se kitili potomci Arkhontov, 

- Uničenje tradicionalnih kultur, 

- Uničenje verujočih v staro zavezo, 

- Razvoj tehnologij tako materialnih kot duhovnih manipulacij.  

 

Ideologi so Nemce prepričevali in večinoma prepričali  v to da 

naj bi bili proto-germansko ljudstvo. Prisvojili in zorabili so ime 

Arijci in okoli njega razvijali idejo o rasni čistosti naroda. Arijci 

so postali sinonim za hitlarjanstvo, nacizem in fašizem. 

CILJI THULE:  

NACIZMA, FAŠIZMA, STALINIZMA… 



VALKYRA - SKRIVNE ZDRUŽBE  DANAŠNJEGA SVETA? 

V drugem delu vojne je nemška oblast na podlagi ugotovitev da bo prišlo do hujših motenj pri izvajanju oblasti in da je verjetnost da 

vojno izgubijo precejšnja napisala več scenarijev rešitve jedra nacizma.  Pomembnejša sta načrta Valkira (Walküre) ki je načrtovala 

zamenjavo oblasti s pomočjo rezervne armade v Nemčiji (Wehrmacht Heer).  

Na podlagi ugotovitve, da bo Nemčija vojno zgubila so hoteli pomembne osebnosti takratne Nemčije hotele skleniti premirje. Med njih 

je SS  vrinil polkovnika Clausa von Stauffenberga, ki je poskrbel za spremembo načrtov zelo obsežne zarote tako da je bila omejena le 

na Berlin. Notranji minister Heinrich Luitpold  Himmler je poskrbel, da se v ključnem trenutku ukazi nove oblasti niso več razpošiljali. 

SS je tako uspešno izbrisala na stotine drugače mislečih, ki so imeli realno moč odločanja. Tako se je ponovila t.im. noč dolgih nožev. 

Nanatični SSovci so na podlagi obtožbe sodelovanja pri prevratu 20. julija 1944 ter pri poskusu umora ikone - Hitlerja lahko po 

kratkem postopku ubili kateragakoli visokega oficirja takratne Nemčije.  Nato je “vrhuška” nacistov domislila  operacijo ODESSA 

(O.D.E.S.S.A. ). Operacija je pomenila razprši se in zbeži. Namenjena je bila predvsem predstavnikom t.im. nadrase. Bila je izjemno 

uspešna, samo Argentina je podelila novo identiteto nekaj 100 nosilcem “nadrasnih lastnosti”, med njimi npr.:  Erich Priebke, Adolf 

Eichmann, Josef Mengele, Walter Kutschmann. Glede zadnjega se ve da je bil v 1980 leta aretiran. Obreminilni odkazi pa so se na 

sodišču zgubili, veliko napol slučajno odkritih dokazov o infiltraciji na stotine ljudi  t.im. nadrase je zgorelo…  Večina ubežnikov je 

bila seznanjena s ciljem ponovne vzpostavitve jedra nacizma (VALKYRA – združi se, potuhni in naredi novo jedro).  

So o dejavnosti spodaj navedenih  področij sodobnih “znanstvenikov” slučajnost? Morda še vedno veliko ljudi misli da je prostor na 

tem svetu le za t.im. “nadraso”, ostali pa se ji morajo tako ali drugače umakniti.  

 

- Kot kaže so že pripravljena cepiva za ljudi s supstancami, ki vsebujejo nanotehnološke robotke, ki omogočajo manipulacijo z žležami 

in prek tega usmerjanja življenjskih procesov pri cepljenih 

- Kmete se sili v proizvodnjo, ljudi pa v uživanje gensko spremenjenih rastlin, ki vsebujejo nestabilne gene in preko tega dolgoročno 

povzročajo nenadzorovane in  hude okvare. 

- Nadzor nad (raziskovalnim) delom znanstvenikom glede genskega materiala ljudi je vse šibkejši. Formalnih – zakonskih ovir za  

proizvodnjo genskih kopij (nadljudi) je vse manj, v nekaterih državah jih praktično ni več.   

ČESAR NE VEMO, TEGA NI – MAR RES? 



 

FAŠIZEM PA NI BIL LE NEMŠKI ALI ITALIJANSKI, FAŠIZEM JE TUDI 
STALINIZEM...  
 
NI ČUDNO DA GA NEKATERI PRI NAS ČASTIJO, OZ. STALINIZEM  
JAVNO TOLERIRAJO. 

Oče Stalina (Vissarion Jughashvili) je bil rojen kot suženj, podobno 

kot njegova mati. Kmalu, ko je postal čevljar je odprl čevljarno, vendar 

je hitro bankrotiral in posledično je moral iti delati v tovarno. Svojo 

ženo ter otroka je videl poredko, veliko ju je tudi pretepal.  

POVED SIMBOLOV Stalinistične verzije fašizma:  “Požanjem te kot 

žito, vse, ki štrlijo nad  požeto višino  potolčem s kladivom – z 

neizuprosno močjo. In vse to delam v imenu zvezde – ČLOVEKA, ki je 

bil  tudi v preteklosti branjen s mečem in kasneje s puško”.  

Ribbentrop in Molotov v ozadju 

Stalin avgusta 1939 med 

podpisovanjem  sporazuma. Tajni del 

sporazuma je tudi dokončna rešitev  

IZBRIS KULTURE CARIZMA in 

obenem vseh premalo pokornih z 

morebitno medsebojno vojno.  S 

pomočjo vojne in kasneje režima 

Stalinu pa tudi Nemcem to čiščenje v 

veliki meri tudi uspe. Bil pa je 

uspešnejši od  svojega idola  - Hitlerja. 

SO SIMBOLI   
KLADIV, MEČEV, 
PUŠK IN SRPOV 
SIMBOLI MIRU, 
PRIMERNI ZA 
DRUŽBO 
SOŽITJA IN  
SODELOVANJA?  
 
NE! TO SO 
SIMBOLI  
IDEOLOGIJE, KI 
SE UVELJAVLJA 
S SILO.  



Po popisu januarja 1932 je v Ukrajini   (ki je bila takrat še del 

Rusije),  živelo 32,680,700 oseb v letu 1939, pa (kljub znatni 

nataliteti 2.36 prom.  letno) le še 30,960,200. Hryshko  in 

drugi strokovnjaki  dokazujejo da je v sedmih letih v  

Ukrajini “izginilo”  7,465,000 oseb. Podobno se je godilo v 

Belorusiji, ožji Rusiji...  

             Hiding this earned the Gray Lady's Duranty a Pulitzer.  

 

Ena izmed slik takratnih  iztrebljanj v stalinistični 

Rusiji.  

 

Na internetu se (seveda) ne da dobiti enostavno 

dostopnih kvalitetnih slik stalinovih čistk… 

FAŠIZEM JE VSAKA OBLAST, KI  ZANIKA OSNOVNO LASTNOST BOGA – ABSOLUTNO SVOBODO POSAMEZNIKA. FAŠIZEM 

POSAMEZNIKA JEMLJE KOT  DEL SISTEMA, KI GA VODJA – OZ. VODJE OBLIKUJEJO PO LASTNIH ZAMISLIH.  

VODJE SI V FAŠIZMU LASTIJO POLOŽAJ NADLJUDI  – ZA PODREJENE SO BOG SAM. 

P.S:  FAŠIZEM JE V SODOBNIH ČASIH 19. STOLETJA VLADAL 13 LET.  PRED VZPONOM NA OBLAST JE BIL  ŽIV  DESETLETJA 

PRED TEM ŽE V ČASU 1. SVETOVNE VOJNE. FAŠISTOIDNE ELEMENTE PA JE IMEL  ŽE  RIMSKI IMPERIJ, KI JE  NA PODOBEN 

NAČIN VSILJEVAL SVOJ PRAVNI... RED  SOSEDNJIM OZ. OSVOJENIM DRŽAVAM. RIMSKI LIKTORJI SO DELOVALI Z ZGORAJ 

OPISANIMI ELEMENTI FAŠIZMA. SMO LAHKO NA TA DEL ZGODOVINE PONOSNI? LAHKO BI REKLI DA NE! 

  REZULTAT LE 13 LETNEGA DELOVANJA “NADLJUDI” JE BIL OK. 50 MILIJONOV MRTVIH, GENOCIDNI NASTAVKI NAD 

IZBRANIMI RASAMI...   REZULTAT STALINISTIČNEGA FAŠIZMA - NA HLAPČEVSTVU TEMELJEČA DRUŽBA -  JE  KOT KAŽE 

ŠE ZA ODTENEK HUJŠI. NE DA BILA RUSIJA V VOJNI JE V ČASU STALINOVIH ČISTK UMRLO OD 10 DO 60 MILIJONOV LJUDI. 

GLAVNE SEKIRICE FAŠISTIČNE NEMČIJE NISO BILE 

OBSOJENE ZA ZLOČINE. Nacistična oz. Fašistično – 

nacistična Nemčija je  z vojaškim porazom žrtvovala tako 

urade prestolnice in s tem arhive kot svojo LUTKO povišano 

v MASKOTO Adolfa Hitlerja. Dejanski zločinci kot npr. 

Joseph  Mengele, Hanz Kammler... Za svoje zločine niso 

bili obsojeni oz. so več in manj nemoteno delovali in dočakali 

visoko starost.  To je omogočilo nov temelj za pritajeno 

vzpenjanje novega III Raicha. Upoštevati moramo tudi to da 

je Josip Visarijonovič Stalin, ki jih je v nekaterih delih 

presegel, so  dočakal visoko starost.  

Fašizem je na žalost kot način komunikacije ter vladanja v 

številnih segmentih družbe, vse manj pritajeno, živ še 

dandanes. 



ZANIMIVO DEJSTVO  JE DA NA SPLETNIH STRANEH PREDSTAVITVE VLADE RS, OZ. PREDSEDNIKA REPUBLIKE,  

TAKO V TUJINI KOT DOMA,  NISEM OPAZIL KIPCEV – MUZ OB VHODU, AMPAK LE SLIKO S SLOVENSKO  ZASTAVO OB 

STRANSKEM VHODU. 



Poslopje Prednika države RS, vhod s  Prešernove ceste.   

POSLOPJE JE BILO ZGRAJENO 22. aprila 1899.   ARHITEKT Rudolf Bauer (Nemec, 1889-1953).  

Vir Wickipedija: http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_zgradb_in_objektov_v_Ljubljani   

http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_zgradb_in_objektov_v_Ljubljani


Rudolf Bauer je bil arhitekt in kot 

vem tudi slikar. Oglejte si nekaj 

njegovih slik. Kdo je naredil muze 

pred palačo ne vem.  

FIŠISTOIDNOST, KI JO LAHKO VIDIMO PREKO SLIK ARHITEKTA,  

KI JE GRADIL PALAČO V KATERI JE SEDAJ PREDSEDNIK DRŽAVE RS 



V ozadju črna 

pokrivna plahta v 

obliki 

ENAKOKRAKEGA 

KRIŽA,  na 

obnavljajočem se 

gradu TIVOLI, v 

parku park TIVOLI, 

(tisti VOLI),  

Ljubljana 

UPODOBITEV 

NADČLOVEKA  

ČRNEGA KRIŽA 

ABSOLUTNEGA, 

KAČE , VZGOJE 

ŽENSKE… 

1. 6. 2010,  

park TIVOLI, 

Ljubljana 

TI 

VOLI 



S POMOČJO 

TEHNIČNIH 

SREDSTEV 

NAČTOVA-

NJEM   IN 

SETOVSKIMI 

ORODJI 

Z MOČJO 

KLADIVA, KI 

JE LAHKO 

TOP ALI 

OSTER KOT 

SEKIRA, 

OKLEPOM,  

KI JE NA MOJI 

RAMI 

BOM 

SPREMENIL 

SVET IN 

ZAVLADAL 

SISTEM URE 

4 DREVESA  

– 4 ELEMENTI 

PETROV KRIŽ  Z 

CENTRALNO 

OSJO 

NOVI NADČLOVEK 



BUTARICA S 

SEKIRICO. 

Predelan 

starorimski 

simbol, 10 

leskovih palic  

predstavlja LOŽO  

s centralno osebo 

SEKIRICO. 

Korenine  člani 

prodajo za 

dobrine .  

SIMBOL BULE – 

ENOUMJA IN 

MOČI. 

KRIŽI:  SMRTI,  

FANATIČNE 

VERE , 

ABSOLUTNEGA.

UPORABLJAL 

JIH JE TUDI SS. 

FAŠISTIČNA IN BABILONSKA OBELEŽJA PRED GLAVNIM VHODOM  

V PALAČO  PREDSEDNIKA RS 

MEČ IN LEVA. MEČ JE  POVEZAN 



FIŠISTOIDNOST PREDSTAVLJENA PREKO PRAVICE BITI 

IZVOLJEN ZA PREDSTAVNIKA LJUDSTVA V SLOVENIJI 

KANDIDIRANJE 
PREKO PODPISOV 

POSLANCEV  
 3    

0% 

KANDIDIRANJE 
PREKO POLITIČNE 

STRANKE   
 400    
5% 

KANDIDIRANJE 
DRŽAVLJANA 

 8.000    
95% 

KOLIKO PODPISOV VOLILCEV POTREBUJE POSAMEZNIK, DA 

LAHKO KANDIDIRA V VSEH VOLILNIH OKRAJIH V RS? 

ODSTOTEK JE TAKO 

MAJHEN DA SE 

VREDNOST 

ZAOKROŽUJE NA 0% 

KAKO VOLILCI LAHKO 

OVERIJO IN ODDAJO  

PODPISE KANDIDATU, 

ČE SO UPRAVNE ENOTE 

VEČINOMA PO 15. URI 

ZAPRTE?  



 © avtor predstavitve, komentarjev in slik vladne palače 

Vladislav Stres 

http://stres.a.gape.org  

REZIME : 

OBLAST NAJ ŠE BOLJ KOT ŽE  PRISEGA NA SPOŠTLJIVO RAVNANJE Z LJUDMI IN 

OKOLJEM, TEMU NAJ PRILAGODI TUDI  PREDVSEM PODEDOVANO) SIMBOLIKO.  

VLADAVINE NA PODLAGI PRIDOBLJENEGA SPOŠTOVANJA SO TRAJNE. OBENEM PA JE 

RES TUDI TO, DA NAIVNOST PRI VSEJ TEJ MREŽI “BUTARIC” “SEKIRIC” IN “KRON” NI 

PRAVA IZBIRA.   

POTREBUJEMO POVSEM DRUGAČNE  POVEZAVE,  

KOT SO POVEZAVE NA PODLAGI IDEOLOGIJ LJUDI, DENARJA, LAŽI IN MOČI.  

V L A D AV I N E  N A  

P O D L A G I  M O Č I  

B O G  V  Č A S U  

U K I N E  

V L A D AV I N E  N A  

P O D L A G I  M O Č I  

B O G  V  Č A S U  

U K I N E  

STARI SIMBOLI SODIJO V ROPOTARNICO – IN SO LAHKO LE MUZEJSKA ZANIMIVOST.  
PRAV BI BILO, DA JIH  GLEDE POVEDI DEŠIFRIRAMO IN PO MOŽNOSTI NADOMESTIMO S SIMBOLI PRESEGANJA 

SAMOPAŠNOSTI, AGRESIVNOSTI, EGOIZMA...  

MORDA  S SIMBOLOM GOLOBICE IN  LIPOVIM CVETOM V KLJUNČKU 

http://stres.a.gape.org/


© avtor predstavitve, komentarjev in slik vladne palače 
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23.12.1991  SMO SLOVENCI S SAMOOPRDELITVIJO   

-  BREZ KAKRŠNE KOLI PRISILE    
 (V ČASU  RAZCEPITVE JUGOSLAVIJE,   

 V ČASU, KO NAM JE DEJANSKA OBLAST ZA 14 DNI DOVOLILA DEJANSKO DEMOKRACIJO,  

 V ČASU, KATEREGA SE ŠE DANDANES SPOMINJAMO  KOT ČAS VELIKE POMLADI)  

SPREJELI SVOJO USTAVO 

IN TAKO POSTAVILI TEMELJ NOVI DRŽAVI SLOVENIJI. 

 

Z USTAVO REPUBLIKE SLOVENIJE SMO IZRAZILI SVOJO NAJVIŠJO VOLJO. 

V prvem členu sodobne Ustave je zapisano:  

PROSIM, DA DRŽAVA RS UREDI SIMBOLIKO S KATERO SE PREDSTAVLJA  

TAKO, DA BO V SKLADU Z USTAVO RS IN IZ POLITIKE IZKLJUČI VPLIVE MASONOV. 

“Slovenija je demokratična republika.”  

http://www.rtvslo.si/blog/meteor/novosti/80115
http://stres.a.gape.org/

