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Norbert Lichtner: Dobrý večer dámy a páni, môj prvý hosť je Wayne Madsen,
investigatívny novinár z Washingtonu. Pracoval ako dôstojník amerického námorníctva
kde riadil jeden s prvých bezpečnostných softvérov. Pracoval aj pre našu milovanú
NSA. Dobrý večer Wayne Madsen.
Wayne Madsen: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Ja ďakujem, že ste sa prijal pozvanie. Dôvod, prečo chcem s vami hovoriť, je váš článok
pre strategic-culture.org. Článok má názov: The Charge of the Scientology Brigade
(Vpád scientologickej brigády).
Síce som vám to už dnes hovoril, poviem to ešte raz. Keď som okolo piatej zverejnil
dnešnú tému, o čom budem s vami hovoriť, trvalo im 17 minút získať číslo, zavolať mi,
a opýtať sa ma, prečo idem hovoriť o nich s nejakým Američanom. Teraz hovorím o
slovenských scientológoch.
Vec je taká, že chcem s vami hovoriť o vašom článku, pretože... Prečítam z neho iba
prvý odstavec: Takmer súčasný vzostup k moci Arsenija Jaceňuka ako úradujúceho
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premiéra Ukrajiny, a Andreja Kisku ako prezidenta Slovenska vyvolal obavy, že
tajnostkárska Scientológia z USA sa snaží uchopiť moc v strednej a východnej Európe.
Článok preložil Wertyzreport.com do češtiny. Aj my sme ho cez Facebook zverejnili,
takže ľudia vedia, o čom článok je. Chcem sa vás opýtať, že čo vás priviedlo k týmto
záverom? Čo vás donútilo tento článok napísať?
Áno, niekoľko vecí. Mnoho rokov sledujem niekoľko "ne-náboženstiev". Povedal by som
kultov. Hlavne tie so silným zameraním na politiku. Kulty ako Cirkev zjednotenia Son-mjong
Muna, viera Son-mjong Muna z Kórei.
Táto cirkev mala v priebehu rokov veľmi úzke väzby na rozviedku USA. Začali investovať a
vlastniť noviny, časopisy a ďalšie firmy. Rovnaké je to aj pri Scientológii. Tá má mnoho
napojení na CIA, ktoré siahajú ešte do doby pokusov s ovládaním mysli. Bolo to
zdokumentované. Jeden sa volal MK-ULTRA.
Tvrdíte, že Scientológia sa zúčastnila na MK-ULTRA?
Jej zakladateľ, Ronald Hubbard, rozhodne bol. Po tom, ako cirkev založil, bolo mnoho
spojení medzi Scientológiou a pokusmi CIA. CIA vždy zvykla používať tento druh
organizácií ako pokusné základne.
Nemali by sme zabúdať na ďalšiu podobnú - Chrám ľudu reverenda Jima Jonesa. Mnohí si
spomínajú na udalosti v Guajane (Južná Amerika), kde viac ako 900 ľudí Chrám ľudu otrávil.
Predpokladalo sa, že to bol ďalší CIA testareál na MK-ULTRA.
Ďalšia vec je, že som strávil istý čas v okrese Tamba Bay na Floride. Jedno z miest je
Clearwater. Clearwater je centrála scientológov.
Začali sa sem sťahovať v 70. rokoch. Kúpili nehnuteľnosti, a potom sa ich kandidáti začali
uchádzať o verejné funkcie. Spustili zlomyseľné kampane proti primátorovi a mestskej rade.
Táto organizácia, Scientológia, má zlomyseľnú podstatu. Nemajú radi kritiku. Myslím, že
časť dôvodu...
Áno, viem o tom.
Hej, ten telefonát.
Presne tak.
17 minút od zverejnenia oznamu, pretože majú rozsiahle operácie zhromažďovania
výzvedných informácií. Verím, že v istých prípadoch prevyšujú tajné služby. Ale ak existujú
všetky tieto spojenia medzi scientológmi a výzvednými službami, je zrejmé, že od nich
obchytia rovnakú taktiku.
Keď som prvýkrát v ruských médiách zachytil správy o Arzenijovi Jaceňukovi, predsedovi
vlády ukrajinských pučistov, o jeho údajnom prepojení na kalifornských scientológov, v tom
istom čase som si prečítal o prezidentských voľbách na Slovensku.
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Tam predseda vlády Fico robil isté obvinenia, ktoré som veľmi nesledoval, ale bolo
neuveriteľné sledovať, že rovnaká vec prebiehala v slovenskej politickej aréne a zároveň aj na
Ukrajine. Scientológia je spoločný menovateľ.
Spravil som si malý prieskum Scientológie, a zistil, že pár rokov dozadu polícia v Aténach
urobila v kanceláriách scientológov raziu. A zverejnili ich dokumenty hovoriace o plánoch
scientológov vytvoriť na Balkáne krajinu nazývanú Balkánsko. Chceli ju spraviť z Bulharska,
Grécka, Albánska a Juhoslávie.
A prišli s týmto menom. Taktiež scientológovia nie sú aktívni iba na Slovensku a Ukrajine,
ale aj v Slovinsku, Maďarsku a Chorvátsku. Takže toto je sila, ktorú treba brať na vedomie.
A očividne skutočnosť, že predseda vlády vyšiel von s informáciou, že jeho oponent je
previazaný na ľudí z organizácie napojenej na Scientológiu, malo určitú, istotne nie hlavnú,
rolu vo volebnom zápase.
Ale Ficovi to na víťazstvo nestačilo. V krajine je tak málo obľúbený, že by prehral s
kýmkoľvek, kto by proti nemu kandidoval.
Máme takú múdrosť o ľuďoch, ktorí nie sú najlepší politici, ale zadarí sa im povedať správnu
vec: Aj pokazené hodiny idú aspoň 2-krát denne presne.
Je to trefné. Aké prepojenie sa vám podarilo nájsť medzi scientológmi a prezidentom
Kiskom?
Jedno veľmi zaujímavé prepojenie bolo, že Kiska veľa pôsobil v skupine nazývanej Hubbard
School of Administration. Volá sa po L. R. Hubbardovi, zakladateľovi Scientológie.
Rád by som poznamenal, že Hubbard nebol duchovná postava. Písal vedecko-fantastickú
literatúru. Napísal sci-fi romány o mimozemšťanoch, o vesmíre, atď.
Kiska má taktiež isté spojenia aj so skupinou zvanou World Institute of Scientology
Enterprises (WISE). Toto sú skupiny aktívne na Slovensku. Toto počas volieb zverejnil Fico.
Kiska dokonca napísal knihu. Znie to ako ten typický druh scientologických motivačných
kníh. Knihu vydal Ladislav Pavlík, ktorý vlastní školu na manažérov Škola manažmentu L.
Rona Hubbarda a ako som povedal, je vydavateľ Kiskovej knihy.
Kiska sa snaží povedať, že nemá k nemu až tak blízko, ale oslovuje ho kamarátskou
prezývkou Paľko. To naznačuje bližší vzťah než bežným spisovateľom a vydavateľom.
Aké je spojenie s Ukrajinou?
Áno, aj Ukrajina je veľmi zaujímavá. To, čo sme tam videli po prevrate, keď zvrhli
Janukoviča...
Na chvíľu vás preruším, čo si myslíte o tomto puči? Pretože mnohí z nás vedia, teda
aspoň dúfam, že mnohí. Mnohí ľudia dobre vedia, že USA má na tom leví podiel.
Áno. USA na to od 2004 minula 5 mld. USD.
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Je táto informácia správna?
Áno, úplne správna. A tým sa opäť dostávame k cestám, ktoré USA používa na
ovplyvňovanie politických scén, špeciálne v krajinách strednej a východnej Európy,
využívajúc napríklad ľudí ako George Soros. A čo sa stalo, je že sme videli námestníčku USA
pre východoeurópske záležitosti Victoriu Nulandovú a amerického veľvyslanca rozdávať
protestujúcim chlieb na hlavnom námestí v Kyjeve. Nikdy predtým som nič podobné nevidel.
Viete si predstaviť, že by povedzme naši politici išli na Wall Street hovoriť Američanom,
ako bojovať proti tyranii v USA?
Presne tak! Presne tak o tom píšem a zmieňujem sa. Mali sme hnutie Okupuj Wall Street.
Polícia prišla a zbila protestujúcich. Protestovali proti banksterom a dianiu u nás doma.
Ako som povedal, viete si predstaviť, aby ruský veľvyslanec či vysoký predstavitelia z
Moskvy povzbudzovali protestujúcich rozdávajúc pri tom jedlo v New Yorku, vo
Washingtone podporujúc heslá typu "zbavte sa Obamovej vlády".
Čo by nebolo zlé.
Znamenalo by to diplomatický škandál. Vieme, že unikla nahrávka telefonátu medzi V.
Nulandovou a veľvyslancom USA G. R. Pyattom, kde Nulandová hovorí, že chce za premiéra
Ukrajiny Jaceňuka. To bol jej obľúbený kandidát. Nazvala ho tam "Jac".
A potom ruské médiá odhalili, že Jaceňuk vyštudoval v Kyjeve roku 1998 Dianetickú školu
Scientológie. Scientológia má v Kyjeve silné zastúpenie. Sú v centre hneď vedľa Kláštora sv.
Michala, ktorý patrí ukrajinskej pravoslávnej cirkvi.
Jaceňuk taktiež pracoval pre banku Aval, štvrtej najväčšej banky na Ukrajine. Tá bola v 2005
pohltená Raiffeisen bankou z Rakúska. Raiffeisen Banka bola priamo prepojená na finančné
podvody scientológov v Nemecku. Údajne aj Jaceňukova sestra je členom skupiny. Žije v
Santa Barbare v Kalifornii (USA).
Objavili sa správy, že v roku 2009 sa Jaceňuk stretol s vodcom scientológov. Muž, ktorý po
smrti Hubbarda prebral vedenie. Volá sa David Miscavige. To naznačuje značne bližší vzťah
medzi Jaceňukom a Scientológiou.
Samozrejme obe strany popierajú akékoľvek prepojenie. Dokonca sa objavili správy, že
Jaceňuk je veľký fanúšik Toma Cruisa - asi najznámejšieho člena Scientológie. Ale nikdy si
nemyslite, že scientológovia budú jednať otvorene, keď existujú správy o ich pokusoch
infiltrovať vlády.
Ako som povedal, boli veľmi zlomyseľní, keď sa snažili zmocniť mestskej samosprávy v
Clearwater na Floride. Používali rôzne metódy a praktiky. Súkromní detektívi sa pokúšali
našiť sexuálne škandály na primátora a členov rady. A mnoho ďalšieho.
Preto ich nepokladám za náboženstvo. Správajú sa ako druh kultu, niečo ako slobodomurári,
Cirkev zjednotenia, Chrám ľudu, ktorý už neexistuje.
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Takže vlastne hovoríte, že využívajú rozviedku, vydieranie, úplatky, aby získali v
mestách a krajinách vplyv?
Áno, to je ich modus operandi a je to tu už nejakú tú dobu. Scientológia je silná v Hollywoode
so všetkými tými hviezdami. Prečo? Špeciálne Obamova administratíva má veľmi úzke väzby
na Hollywood. Obamovi dali veľa na kampaň štúdiá a producenti z Hollywoodu.
Určite viete, že Ministerstvo zahraničia USA vydáva výročnú správu o stave ľudských práv.
Nedávno do časti o porušovaní práv na slobodu vierovyznania boli zahrnuté aj krajiny
porušujúce "náboženské práva" scientológov.
Francúzsko a Nemecko vždy Scientológiu obmedzovali, pokladajú ju za fašistickú štátnu
organizáciu. A Nemecko aj Francúzsko má zákony proti takým organizáciám. A teraz
Ministerstvo zahraničia USA hovorí, že krajiny obmedzujúce Scientológiu, porušujú ľudské
práva. To je skutočne zádrhel, pretože tie zákony vo FR a DE sú proti opätovnému skĺznutiu
do doby nacizmu. A presne preto majú obmedzenia na skupiny typu Scientológia.
Povedzme, že máte pravdu a obaja spomenutí sú nejakým spôsobom na nich napojení.
Prečo by takéto čosi "cirkev" robila?
Ako som povedal, bola tu tá zápletka vytvoriť Balkánsko, o ktorej vodcovia Scientológie
povedali, že pre ich cirkev sa stane svätou zemou. Teraz nemajú svätú zem ako židia Izrael,
rímski katolíci Vatikán či Rím. Takýto cieľ ohlásili. Vytvoriť na Balkáne svätú zem, super
štát.
Keď na to grécka vláda prišla, nielenže urýchlila uzavretie kancelárií cirkvi v Aténach, ale
náboženstvo sa v Grécku rozpadlo. Takže máme tu záznamy, že táto skupina vykonáva niečo
ako "súkromnú zahraničnú politiku".
Rozhodne nie je jediná podobná, ale títo majú k dispozícii veľa peňazí. Preto si myslím, že
predstavujú väčšiu hrozbu ako niektoré menšie kulty typu Cirkev zjednotenia.
V poriadku. Teraz by som sa vás rád opýtal toto, čo mi práve prišlo na rozum. Štúdio
rádia je v budove spolu s mormonmi. Sú zhruba jedno poschodie nad nami. Čo by ste
nám povedali o nich? Pozeráte sa na nich ako na skutočné náboženstvo? Alebo sú
taktiež kult?
Myslím si, že tiež je to kult.
Naozaj?
Áno. Myslím si, že vďaka staršej histórii než ostatné skupiny majú určitý stupeň vážnosti.
Joseph Smith, ktorý "náboženstvo" založil, bol známy, zjednodušene, ako podvodník.
V Chicagu skončil skutočne zle, je tak?
Bol chytený a obesený za krádež koní. Bol skutočný podvodník. Mormonstvo potom prevzal
Brigham Young a presťahovali sa do Utahu.
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Mormonstvo je v podstate pyramídová schéma, kde sa všetko točí okolo peňazí. Do
náboženstva sa vkupujete, záleží iba koľko dáte peňazí. Každý mormon by mal dávať cirkvi
10% svojho ročného príjmu. Nehľadiac na výšku zárobkov.
Pred alebo po zdanení?
10% ročne po zdanení.
Aha, po zdanení (smiech).
Každopádne Mitt Romney (mormon) bol kandidát republikánov v prezidentských voľbách
2012. Mnoho ľudí cítilo, že nemá žiadnu šancu, pretože je tu stále skutočná nenávisť k
mormonom.
Hlavne v južných štátoch USA, kde je mnoho evanjelikov. Počas mnoho rokov evanjelici,
teraz hovorím o baptistoch, metodistoch, a ďalších, ktorí sa pozerali na mormonov ako na
satanistov.
Nemali si spolu čo povedať. A v posledných voľbách sme videli, ako sa niektorí vodcovia
evanjelikov po Romneyho nominácii zmenili. Odteraz mormonov pripúšťame, už nie sú
satanisti. Je to dobré evanjelické, kresťanské náboženstvo.
Ale napríklad rímski katolíci ich rozhodne neuznávajú. Mnoho ďalších cirkví ich neuznáva
ako kresťanské náboženstvo.
Vysvetlím: Slovensko je zruba na 80% katolícke. A ako ich poznám, každé ďalšie
náboženstvo je konkurencia.
Určite. Ďalšia vec o mornomoch, taktiež známych ako Cirkev Ježiša Krista Svätých
posledných dní je, že majú vlastnú, čosi ako Bibliu. Volá sa to Kniha Mormonova.
Zdá sa, že všetky informácie do knihy vložil, spísal Joseph Smith. Joseph Smith tvrdil, že
našiel nejaké zlaté platne. Anjel Moroni prišiel z neba a povedal mu, kde tieto platne sú.
Hovoril čudným jazykom, ktorý nikto nepoznal, ale nejakým spôsobom ho Smith ovládal.
Napísal Knihu Mormonovu, kde ústredná udalosť je zjavenie sa Ježiša Krista v Amerike
krátko po zmŕtvychvstaní. Už v skutočnej biblii je mnoho vecí, ktorým je ťažké uveriť, ale
musím povedať...
Wayne, preto sa to volá viera.
Hej. Máme tu náboženská, ktoré si myslia, že Zem je iba 6000 rokov stará. Ukazujú obrázky s
Kristom, kresby Krista s dinosaurami na pozadí.
Máme tu mnoho takzvaných náboženstiev. Ale nedávno nám ich mnoho pribudlo:
Scientológia, mormoni, Cirkev zjednotenia. V USA sa cirkev nezdaňuje.
Tak tu to máme. Cirkev zárobky nedaní. Kam zapadá George Soros, alias György
Schwartz, do obrázka uchopenia moci vo východnej Európe?
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Soros je z Maďarska a je obrovský hedgefondový oligarcha. Je niekoľko násobný miliardár.
Po páde Berlínskeho múra a rozrušení komunizmu začal zrazu investovať peniaze do rôznych,
ako to volá, "občianskych skupín" v strednej a východnej Európe.
Peniaze na platenie časopisov, novín, webstránok, mimovládnych organizácií pochádza z jeho
skupiny zvanej Inštitút otvorenej spoločnosti (Open Society Institute), ktorá má hlavné
kancelárie v Budapešti a Mníchove.
Wayne počúvaj toto: Naša bývalá predsedníčka vlády, pani Radičová, bola
predsedníčka OSF na Slovensku.
Presne tak. Máme tu dvoch spojených so Scientológiou, Jaceňuka a Kisku, ale pozrime sa na
to, ako mnoho ďalších vodcov majú minulosť spojenú so Sorosom.
Fakt je, že aj poľský minister zahraničia Radoslaw Sikorski je Sorosov človek. Bol stážista
krajno-pravicového American Enterprice Institute.
Ľudia vravia, že Soros je pokrokový a liberálny a to nie je správne. Soros presadzuje politikov
zastupujúcich pravicu. Soros prevzal rádio Slobodná Európa, keď sa CIA rozhodla, že ho
sprivatizuje. Teraz ho prevádzkuje on. Pred tým to boli operácie CIA.
Domnievam sa, že Soros sprivatizoval americký zber informácií, sprivatizoval americkú
propagandu, a sprivatizoval americké miešanie sa do záležitostí ďalších krajín.
Mohol by byť agentom CIA?
Myslím si, že je. Ak sa pozriete na 1956... Mimochodom Soros vystúpil v programe zvanom
60 minút.
Poznám, Steve Kroft.
Prehlásil, že on a jeho otec pred koncom druhej svetovej pomáhali zhromažďovať
identifikovať maďarských židov na transporty do koncentračných táborov. Soros taktiež tvrdí,
že je žid.
Áno, ale nemá ich rád.
Áno a myslím si, Soros sa zaujíma na prvom mieste o Sorosa a potom o agendu, ktorú
zastupuje. Mnoho ľudí ako Soros boli súčasťou operácií po druhej svetovej, kde CIA priniesla
do USA mnoho predošlých nacistov a nacionalistov z vých. Európy, vrátane ukrajinskej
povstaleckej armády.
Tú vidíme opäť pôsobiť na západe Ukrajiny. Tak priniesli ich do USA, a sponzorovali čosi s
názvom "zajaté národy" (cative nations). Po rozrušení komunizmu sa mnoho týchto
"zajatých" ľudí presunulo späť do strednej a východnej Európy. Niektorí z nich sa stali... Boli
to americkí občania a jeden z nich sa stal prezidentom Litvy. Ďalší získali moc v rôznych
ďalších krajinách.
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Zmienil ste sa o Stevenovi Kraftovi a jeho rozhovore so Sorosom, cez ktorý nám bola
sprístupnená skutočnosť, čo robil ako chlapec pred koncom vojny. V 1998 sa ho opýtal,
či ľutuje, čo urobil. Soros odpovedal, že to boli najšťastnejšie dni jeho života.
Áno. Hovoríte o tom ľuďom a očividne mnoho ľudí ten rozhovor už videlo. Nechápem prečo
to ignorujú, a stále si myslia, že Soros robí významné veci, že je pokrokový vodca, že zarába
toľko peňazí.
Pamätajme, že peniaze zarába hlavne gamblovaním na FOREXe, gamblovaním s menami
iných krajín. Vďaka tomu spôsobuje zrútenie ekonomík. "Shortuje" meny, hrá čosi ako
gamlerské kasíno.
A to nie je cesta pokrokového vodcu, spôsobovať zrútenie ekonomík. To spôsobuje
nezamestnanosť a ďalšie efekty. Neverím, že Soros predstavuje pokrok. Tiež dal veľa peňazí
na prezidentskú kampaň Baraka Obamu. Vďaka tomu má veľký vplyv na politiku USA.
Mám tu nejaké otázky od poslucháčov. Aj napriek tomu, že ste dobre známy v USA, vo
východnej Európe vás poznajú slabo. Rád by som spomenul, že... Ako dlho ste sa
skrýval pred režimom Obamu? Išli po vás pár rokov dozadu, tak je?
Áno, napísal som Výroba prezidenta (The Manufacturing of a President). O Obamovi vieme
najmenej zo všetkých doterajších prezidentov USA z nedávnych dejín.
Vieme koľko citrónovníkov rástlo na statku otca Richarda Nixona v Kalifornii. Vieme, koľko
arašidov vyrástlo na statku otca Jimmyho Cartera v Georgii.
Ale nevieme, aké prednášky B. H. Obama navštevoval v Occidental Collage na Columbia
University. Nevieme, čo robil na Harvarde, kde mal byť šéfredaktor Harvard Law Review,
pretože sme nikdy nevideli ním napísaný článok, čo sa tam vyžaduje. V jeho zázemí je mnoho
dier. V knihe skúmam jeho rodinu a fakt, že nejakú dobu žil s jeho mamou v Indonézii po
strašnom puči, keď zvrhli prezidenta Sukarna v '65.
Bola to ďalšia CIA "revolúcia". V knihe jasne naznačujem, že sú tu dôkazy o silnom
prepojení jeho, a jeho rodiny na CIA. A v prípade jeho starých rodičov, oni dokonca pracovali
pre predchodcu CIA, skupinu nazývanú Office of Strategic Services (OSS).
Neviete, či sa už Jerome Corsimu podarilo nájsť jeho rodný list? Už ho hľadá roky, tak
ako je?
Áno. Tiež som sa na to pozeral. Som presvedčený, že Barack sa narodil na Havaji. Rodný list,
ktorý bol ukázaný, dobre, má nejaké nedostatky, ale pravdepodobne vychádza z vierohodných
dokumentov.
Jedinú vec, ktorú by som povedal, že nevieme, je pri mene jeho otca Baraka Obamu staršieho.
Jeho rasu zapísali ako "african". Vyzerá, ako keby to pridali neskôr, pretože v 1961 keď sa
Havaj stal štátom USA, Federálna vláda by nepoužila výraz "african" pre rasu.
Použili by "negro", ktorý je z tej doby. "Kaukazian, Asiatic, Negro" - to sa vtedy používalo.
Možno to mohlo byť pozmenené. Zostáva ešte otázka, či Barak Obama starší bol vskutku jeho
otec. Možno to bol niekto iný a to meno pridali dodatočne.
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Ale som si dostatočne istý, že Obama bol narodený na Havaji, a v tom zmysle spĺňa
podmienky, aby mohol byť prezidentom USA. Ak ideme ďalej, bol aj občan Indonézie.
Keď tam ako chlapec žil, pretože jeho nevlastný otec prijal občianstvo, aby ho mohol zapísať
do indonézskych škôl. A vo veku 18 rokov Obama prisahal vernosť vernosti Spojeným
Štátom, aby mohol byť registrovaný pre odvod.
Nie je žiadny záznam, že tak spravil. Možno sa vzdal svojho štatútu "amerického rodáka",
keď neuspel pri potvrdení jeho občianstva vo veku 18 rokov.
V poriadku. Poďme na otázky. Rado sa pýta: Prečo je Scientológia tak nebezpečná?
Myslím si, že všetky tieto náboženské skupiny alebo kulty založené na peniazoch, sú podľa
mňa nebezpečné. Čo robia smerom k dobrým skutkom? Môžeme kritizovať mnoho
náboženstiev.
Môžeme kritizovať katolícku cirkev za to, že umožnili pedofíliu, že vtedy nekonali proaktívne. Taktiež ale musíme vidieť skutočnosť, že katolícka cirkev okolo sveta koná mnoho
pomoci. Pomáhajú ľuďom po pohromách, poskytujú vzdelanie na odľahlých miestach
planéty. A tieto ďalšie skupiny nemajú taký dosah, niečo nazývajúce sa kresťanské charita.
Vidíme zarábanie peňazí. A dokonca ani mormonská cirkev... A nikde uprostred Afriky
mormonskú cirkev nevidíte pomáhať ľuďom s AIDS, alebo ľuďom s chorobami, ľuďom s
hladom.
Môžu to robiť pre mormonov, môžu to použiť ako nástroj náboru. Preto si myslím, že tieto
skupiny sú nebezpečné. So všetkými tými peniazmi vstupujú do politiky.
Kto je najväčší finančný podporovateľ Scientológie.
Nerozumel som.
Kto posiela najviac peňazí?
Treba sa pozrieť do Hollywoodu. Herečky a herci tam zarábajú veľké sumy peňazí zakaždým,
keď natočia film. A Scientológia z toho dostane obrovskú porciu.
Spomenul som Toma Cruisa. John Travolta je ďalší veľký scientológ. A sú tam ďalší.
Myslím, že dcéra E. Presleyho sa do cirkvi zapojila. Predstavte si tie peniaze z jeho majetku.
Väčšina peňazí pochádza od hviezd, ale taktiež od menej známych ľudí z Hollywoodu.
Mnoho dobre zarábajúcich producentov, režisérov sypú do cirkvi peniaze.
Posledná otázka od tohto poslucháča: Sú Scientológia a "vyvolený národ" nejako
prepojení?
Áno. Ako o skutočnosti je vcelku zaujímavé spomenúť, že Kiska povedal médiám v dobe,
keď sa preberalo jeho spojenie so Scientológiou, že v minulosti sympatizoval s budhizmom a
židovstvom.
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Je tu veľa prepojení medzi scientológiou a kabala židovstvom. To je okultná kabala.
Mimochodom, Madonna sa s kabalou značne zaoberá. Ak sa pozriete na tieto prepojenia,
ľudia spojení s kabalou, ktorí sa venujú aj scientológii, tak nájdete mostík medzi týmito
dvomi náboženstvami.
Kabala je však po celom svete odmietaná mnohými Židmi hlavného prúdu. Ale znova, zdá sa,
že je to jedna z ďalších vecí, čo na svojich členov zarába peniaze.
Ďalší poslucháč sa pýta na Skull & Bones. Je nejaké prepojenie medzi scientológiou a
Skull & Bones (Lebka a hnáty).
Nie, o žiadnom neviem. S&B je skupina z Yale University. Podobá sa na slobodomurársku
organizáciu, nie je však ako tie hlavnoprúdové. Siahajúca do neskorého 19. storočia.
Majú svoje obrady, svoje zasvätenie, veľmi čudné artefakty, ktoré nazývajú "hrobka" v Yale
univerzite. Údajne tam majú lebku Geronima - indiánskeho náčelníka, a údajne tam majú
lebku bývalého prezidenta Martina van Burena.
Myslel som si... bolo to vcelku čudné. Mnohokrát som to preveroval. Potom vysvitlo, že M. v.
Buren bol jediný prezident, ktorý nebol členom slobodomurárov. Asi preto majú jeho lebku.
Vraj získali aj Hitlerovu striebornú stolovaciu súpravu, ako korisť z druhej svetovej, a občas z
Hitlerovej súpravy večerajú. Je to mocná organizácia.
V 2004 J. Kerry a G. W. Bush mladší zápasili o post prezidenta USA. Obaja sú členom Lebiek
a hnátov. NBC má program Meet the Press a moderátor Tim Russert sa tam oboch opýtal o
S&B. Obaja odmietli odpovedať, pretože je to tajomstvo.
Skutočne nezáležalo na tom, kto vyhral. Zostáva nám ešte asi 5 minút, keďže za 15
minút máte ďalší rozhovor. Posledná vec, na ktorú som zvedavý: Je všeobecne známe, že
ak máte informáciu, musíte ju pustiť von, tak rýchlo, ako je to možné.
Ak na nej sedíte, môžu sa vám stať zlé veci. Ak máte informáciu, a poviete svetu, že ju
máte, sedíte na nej, istotne sa vám stane niečo zlé.
Hovorím o vašom priateľovi Andrew Breitbartovi. Zomrel pred 2 rokmi, 1.3.2012. Ak by
ste nás mohli oboznámiť s tým, čo sa dialo pár týždňov, vo februári, keď verejne ohlásil
video, ktoré som ešte nevidel, a čo sa dialo počas jeho posedných dní života?
Pre poslucháčov: Andrew Breitbart bol nakladateľ, komentátor Washington Post a
taktiež aj spisovateľ.
Breitbart nebol mojím priateľom. Prvýkrát som ho videl pár dní pred jeho smrťou na
Conservative Political Action Conference (CPAC) vo Washingtone. Vtedy som o tom písal.
Nie som konzervatívec, ale o všetkých týchto politických udalostiach zvyknem písať.
Povedal, že má veľmi odhaľujúce video, ktoré sa Obamovi nemusí páčiť. A potom v
Kalifornii dostal smrteľný infarkt par dní po vyhlásení.
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Môj pohľad je: Veľakrát je nám povedané, že ľudia zomreli prirodzenou smrťou alebo
samovraždou. Preveril som mnoho týchto akože samovrážd. Neskôr vysvitlo, že telo bolo
spálené, dôkazy zničené, a že to vyzerá ako vražda.
Nedávno bolo mnoho bankárskych "vraždo samovrážd". Špeciálne nedávno v Európe a v
USA. Stratil som prehľad. Nedávno bol zastrelený prezident banky v Lichtenštajnsku
nejakým ďalším bankárom.
Povedali, že to bola vražda s následnou samovraždou, kde sa chlap po streľbe zavraždil.
Podobný prípad bol v Holandsku. Šéf banky ABN AMRO zastrelil seba, svoju ženu a svoju
dcéru.
Zrazu prebieha epidémia smrti bankárov. Treba sa na to pozrieť, ale nie tak, ako o tom hlásia
médiá.
Čo si ale myslíte o Breitbartovi? Je to až príliš veľká náhoda, keď oznámi video
odhaľujúce, že Obama je komunista. Potom zrazu zomrie. Ďalšia vec je, že nikto
nehovorí o policajnom fotografovi, ktorý bol otrávený.
Áno, znova ďalšia vec, ktorá bude časom zmetená do čiernej diery pamäte. Osobne neverím,
že Obama je komunista. Myslím si, že predstavuje agenta CIA.
Tým nehovorím, že nepoužili komunistov a informátorov. Obamove záznamy naznačujú, že
ho použili, aby prenikol do mnohých ľavicových skupín. Napr. Klub Marxistov v Occidental,
alebo skupiny do Čiernej sily v Chicagu.
Myslím si, že to robil, pretože pracoval pre americké policajné a tajné služby. Keď veľa
vystupujete tak ako Breitbart v pravicovom svete, môžete sa v celku dostať do rádií, a urobíte
také vyhlásenie, očividne vám to prenesie mnoho pozornosti.
Jedno, čo o Obamovej administratíve viem, je, že absolútne neznášajú tento druh pozornosti.
Nemajú radi, keď sa o Obamovej minulosti hovorí na konferenciách. Ktokoľvek otvorí tému o
rodnom liste Obamu, ktorý bol podľa mňa narodený na Havaji, je na najlepšej ceste stratiť
akreditáciu, a viac nebyť prítomný na tlačových konferenciách v Bielom dome.
Ďakujem pekne, Wayne.
Ďakujem za dnešné pozvanie.
Ďakujem, do počutia. A to bol Wayne Madsen.
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