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Rozdział i
Illuminati 

Pełen Ducha Świętego (...) przebywał w Duchu [Świę-
tym] na pustyni czterdzieści dni. (...) Wówczas wypro-
wadził Go na górę, pokazał Mu w jednej chwili wszyst-
kie królestwa świata; i rzekł diabeł do Niego: „(...) Jeśli 
więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie 
Twoje”. Lecz Jezus mu odrzekł: „Napisane jest: Panu, 
Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu 
służyć będziesz”. 

Łk 4, 1-8 
„Będziemy mieć rząd światowy, czy tego chcemy,  

czy nie, (...) siłą lub dobrowolnie” 
James P. Warburg do podkomisji amerykańskiej  

senackiej Komisji ds. Spraw Zagranicznych. 
17.02.1950 r.

Wojna rozpoczęła się w rajskim ogrodzie, ale dopiero 
ok. 1770 r. został sformułowany plan poddania rodzaju 
ludzkiego władzy złych ludzi. 

1 maja 1776 r. w Bawarii powstała grupa zwana Illumi-
nati, założył ją Adam Weishaupt, profesor uniwersytetu, 
który na polecenie rodziny Rothschildów miał nadać pro-
jektowi światowego rządu formę i przejrzystość. 

Celem Illuminatich było zniesienie wszystkich panują-
cych rządów, królów i ołtarzy. Król musiał ustąpić, ponie-
waż bronił ołtarza. 

Weishaupt zebrał około dwóch tysięcy zwolenników, 
obiecując im powodzenie w tym życiu, nawet jeśli nie mie-
liby dożyć utworzenia rządu światowego. Wśród nich było 
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wielu inteligentnych ludzi, pisarzy, nauczycieli, naukow-
ców, finansistów i przemysłowców. Mieli oni przejść bardzo 
rygorystyczne szkolenie. 

Przekupstwo pieniężne i seksualne miało być wykorzysta-
ne w celu kontrolowania ludzi z wysokich szczebli władzy, 
a uniwersytety szkoły wyższe infiltrowane, by wyszukiwać 
studentów odznaczających się szczególnymi zdolnościami 
umysłowymi oraz należących do dobrych rodzin i podda-
wać ich specjalnemu internacjonalistycznemu treningowi. 
Wybrańcy otrzymywaliby w tym celu stypendia. 

Posłaniec niosący owe plany Illuminatim zginął 
od pioruna. Dzięki temu plany zostały odkryte i przeka-
zane bawarskiemu rządowi. Ostrzeżono rządy sąsied-
nich państw, jednak agenci Illuminatich tak mocno tkwili 
za kulisami władzy, iż ostrzeżenia zostały zignorowane. 
Rząd bawarski natychmiast zakazał towarzystwu działal-
ności. Przeszli oni do podziemia i przenieśli się do Fran-
cji, gdzie przeniknęli do loży masońskich i dzięki temu 
wywołali Rewolucję Francuską, ich pierwszy potężny krok 
na drodze do rządu światowego. 

W Ameryce Rada Spraw Zagranicznych, która faktycz-
nie rządziła krajem przez większość XX stulecia na naj-
wyższym szczeblu ezoterycznym, należy, jak można sądzić 
na podstawie jej działań, do Illuminatich. Ma ona siostrzane 
rady w większości krajów europejskich, a wszystkie uważa-
ją, iż rząd światowy jest jedynym rozwiązaniem naszych 
problemów i drogą do pokoju. Pokój jest czymś podobnym 
do marchewki trzymanej przed nosem głupich osiołków 
całego świata. 

Jak to możliwe, że Illuminati osiągnęli podobny sukces 
w tak krótkim czasie? Może dlatego, że agenci skrywali się 
za kulisami wszystkich rządów jako eksperci i specjaliści 
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doradzający najwyższym urzędnikom, by przyjmowali 
taką politykę, która w dłuższej perspektywie czasu służy-
łaby tajnemu celowi Illuminatich – ustanowieniu jednego 
rządu światowego. 

Być może również dlatego, że najważniejszą dyrektywą 
planu Weishaupta było zdobycie absolutnej władzy nad 
prasą, tak aby wszystkie wiadomości i informacje miały 
przekonywać masy, że jeden rząd światowy stanowi jedy-
ne rozwiązanie naszych licznych i różnorodnych kłopotów 
oraz jedyny sposób na pokój. Kontrolujcie kanały informa-
cyjne, nalegał; wówczas uzyskacie kontrolę nad ludzkimi 
umysłami i wszystkim, co się z tym łączy.


